Protokoll för Åseda Hembygdsförening styrelsemöte 2021-02-24

kl.18:30 – 19:20

Närvarande: Krister Petersson, Lisbeth Thelander, Sven-Ivar Svensson, Susanne Åkesson,
Torbjörn Gustavsson och Margaretha Johansson
Frånvarande: Rickard Andersson Punkt 1 - 7
1. Ordförande Krister Petersson öppnade mötet och hälsade alla välkomna till Teams möte
2. Dagordningen godkändes
3. Till protokolljusterare valdes Sven-Ivar Svensson
4. Föregående mötes protokoll lästes igenom och godkändes.
5. Öppna frågor från tidigare protokoll
Målningsarbete delvis utfört av Sven-Ivar Svensson
Materialet som hämtades från Folkets Hus ska tas omhand .
Sven-Ivar Svensson tar kontakt med Smålands kulturpark om material som vi kan lämna till förvaring
hos dem.
6. Ekonomisk rapport
Krister Petersson har ansökt om bidrag till kulturrådet för förlorade intäkter under 2020
Bidrag till vägskylt och fiberindragning är beviljad med 70 % från kommunen
7. Byggnadsvård
Styrelsen beslutade att köpa enestolpar till gärdesgård ca 50 stycken av Daniel Petersson i
Kronoboda. Pris 1.500 kronor.
Torbjörn Gustavsson tar kontakt med Daniel Petersson. Eventuellt så finns det slanor också.
8-9. Medlemsavgifter utdelning av räkning och följebrev
Rickard Andersson deltog från punk 8.
Sven-Ivar Svensson lade fram ett förslag om program som godtogs med tillägg om eget fika vid
årsmötet ute i hembygdsparken.
Beslutade att trycka 300 ex. av programmet. Sven-Ivar Svensson fick i uppdrag att ordna det,
tillsammans med medlemsavin. Vi hjälps åt att dela ut till medlemmarna i samhället övriga går med
posten. .
10. Årsmöte
Krister Petersson gör verksamhetsberättelse och tar kontakt med valberedning. Sven-Ivar Svensson
tar kontakt med revision
11. Kyrkan vill ha hjälp med återlämnade gravvårdar.
Styrelsen beslutade att hjälpa kyrkan med dokumentation om återlämnade gravvårdar. Kontaktperson
från hembygdsföreningen Lisbeth Thelander
12. Övriga frågor
Margareta Johansson informerade om att kyrkan vill ha mer samarbete med hembygdsföreningen.
i olika styrelse. Det kom upp ett förslag att kyrkan och hembygdsföreningen kunde ha en vandring inne
i kyrkan.
13. Nästa möte den 8 april kl.18:30 Teams möte
13. Krister Petersson avslutade mötet och tackade för visat intresse
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