Protokoll för Åseda Hembygdsförening styrelsemöte 2021-04-08

kl.18:30 – 19:45

Närvarande: Krister Petersson, Lisbeth Thelander, Torbjörn Gustavsson och Margaretha Johansson
Frånvarande: Sven-Ivar Svensson (problem med uppkopplingen), Susanne Åkesson och Rickard
Andersson
1. Ordförande Krister Petersson öppnade mötet och hälsade alla välkomna till Teams möte
2. Dagordningen godkändes
3. Till protokolljusterare valdes Torbjörn Gustavsson
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.Byggnadsvård gärdesgård
Torbjörn Gustavsson har hämtat material hos Daniel Petersson i Kronoboda
Det fanns flera stolpar och slanor så priset blev 1.800 kronor.
Det behövs göras en inventering vad som finns nu i Mörtelek och hur mycket det räcker till.
Om läget tillåter så börjar vi med studiecirkel under hösten
7. Torpinventering Nytorpet
Kommunen har rivet ett hus på Nytorpet. Beslutades att inventera torpet och markera med stolpe
Krister Petersson tar kontakt med kommunen hur vi kan märka ut torpet.
Lisbeth Thelander tar fram en förteckning över personer som har bott på platsen. .
8. Årsmöte
Beslutade att avvakta med årsmötet till hösten på grund av Corona.
Krister Petersson kontaktar Agneta Håkansson för affischer . Sven- Ivar Svensson
lägger in det på vår hemsida.
10. Övriga frågor
En spjutspets har hittas på naturstigen vid Profilgruppens industrimark ( Näsarör)
Krister Petersson tar kontakt med Kulturparken Småland vad vi ska göra med fyndet.
Catarina Karlsson från Granhult kommer att skriva två artiklar till Åsedaboken. Om läkarna början av
1900-talet och Apoteket.
Lisbeth Thelander har fått från kyrkan om återlämnade gravvårdar. Har påbörjat med
dokumenteringen om personerna.
Önskemål om att ha medlemmarnas e-postadresser registrerade.
Krister Petersson informerade om hur man kan göra hembygdsparken som besöksmål för turister
11. Nästa möte den 17 juni kl.18:30 i Mörtelek eller Teams möte
13. Krister Petersson avslutade mötet och tackade för visat intresse
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