Protokoll för Åseda Hembygdsförening styrelsemöte 2020-08-11

kl.18:30 – 19:55

Närvarande: Krister Petersson, Lisbeth Thelander, Sven-Ivar Svensson, Susanne Åkesson
Torbjörn Gustavsson
Frånvarande: Margaretha Johansson , Richard Andersson

1. Ordförande Krister Petersson öppnade mötet och hälsade alla välkomna till Bergaboden i Mörtelek
2. Dagordningen godkändes
3. Till protokolljusterare valdes Torbjörn Gustavsson

4. Föregående mötes protokoll lästes igenom och godkändes, med ändring av torpinventeringen. Det
var ett förslag från Sven-Ivar Svensson att man skulle kunna lägga in det på Bygdeband. Beslut tas
vid nästa möte

5. Öppna Punkter
Målningsarbete finns att göra, Krister Petersson behöver hjälp med målning.
Materialet som hämtades från Folkets Hus ska tas omhand
Ladugården göras i ordning för utställning.
Sven-Ivar Svensson tar kontakt med Smålands kulturpark om material som vi kan lämna till förvaring
hos dem.
Lisbeth Thelander håller på med dynan till husförhörssoffan. Behöver något till fyllnad.

6. Ekonomisk rapport
På grund av Corona så har styrelsen ställt in all verksamheten. Ingen inkomst från serveringen
Intäkter för 1 jan. – 11 aug. 29.125:00 där av 24.700 medlemsavgifterna
Övriga intäkter 4.425:00 ( Studieförbundet vuxenskolan 2.500:00. Lotteri årsmötet 785:00
Uthyrning Bergaboden 600:00 Loppisföremål mm.540:00
Utgifter 28.655:50 ( se bifogad bilaga)
Krister Petersson undersöker hos kommunen om det finns något bidrag som vi kan söka för i år.
Krister Petersson och Lisbeth Thelander utformar en uppmaning till medlemmarna att stödja med ett
bidrag, Virtuell våffla och kaffe 50 kr.
Lisbeth Thelander undersöker med Coop om att stå utanför och sälja Åsedaböckerna lördag den 29
augusti kl. 10:00-15:00
7. Byggnadsvård
Det beslöts att Krister Petersson gör en lista på vad som behövs göras på byggnader och skickar ut till
styrelsen
Mortorn till sågen är sönder Torbjörn Gustavsson åtar sig att undersöka och laga den.
8. Verksamhet
Lördagen den 12 september vandring utmed kyrkvägen. Det beslutades att Krister Petersson
undersöker om det går att gå en runda . På grunda av rådande Corona så få eget fika tas med.
Skördefesten den 18 september ställs in.
9. Övriga frågor
Åseda Hembygdsförening har fått en förfrågan om att mottaga en soffa. Styrelsen beslutade att tacka
nej på grund av utrymmesskäl
11. Nästa möte den 29 september kl. 18:30 i Bergaboden i Mörtelek

12. Krister Petersson avslutade mötet och tackade för visat intresse
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