Protokoll för Åseda Hembygdsförening styrelsemöte 2021-09-22
Bergabon Mörtelek

kl.19:00 – 20:55

Närvarande: Agneta Håkansson, Lisbeth Thelander, Torbjörn Gustavsson, Sven-Ivar Svensson,
Margaretha Johansson och Hulda Bergström
Frånvarande: Susanne Åkesson och Rickard Andersson
1.Mötet öppnades
Ordförande Agneta Håkansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna till Mörtelek
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
3.Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Hulda Bergström
4.Föregående protokoll
Föregående mötes protokoll lästes igenom och godkändes
5. Ekonomisk rapport
Intäkter 114.424 kronor. Utgifter 65.838 kronor. Nu har vi ett + på 48.586 kronor
Kommunen har betalt ut bidrag för fiber och vägskylt 22.400 kronor.
Se bilaga 1
6. Arbetsbeskrivning ansvarsområden
Sågmästare: Torbjörn Gustavsson
Hjälpsågare: Sven-Ivar Svensson
Lotteriansvariga: Lisbeth Thelander och Margaretha Johansson
Ombud till hembygdsförbundet: Agneta Håkansson
Kronobergs hembygdsförbund: Agneta Håkansson
Facebook: Agneta Håkansson, Hulda Bergström och Lisbeth Bengtsson
Biblioteket: Agneta Håkansson, Annika Bergström och Margaretha Johansson
Hemsidan: Sven-Ivar Svensson
Gåvobred: Sven-Ivar Svensson
7.Inköp
Beslutade att köpa in en industri damsugare. Agneta Håkansson fick i uppdrag att undersöka vad som
finns hos Åseda Eltjänst och Åseda Byggvaror.
Beslutade att köpa in nya lampor till taket i Bergabon. Sven-Ivar Svensson undersöker om det finns
lampkupor på lamlagret i Växjö. Eller om det finns nya lampor som passar
Agnetha Håkansson har köpt 4 päronlampor till skåpen i Bergabon.
8. Utvärdering servering sommaren 2021
Cirka 145 personer har besökt vår severing under sommaren.
Den 5/9 var Uppvidinge Uc-Cruisers på besök och 60 personer besökte serveringen.
Nästa år måste vi ha någon aktivitet på våra söndagar. Styrelsen fick i uppdrag att fundera ut olika
aktiviteter till 2022
9. Julmarknad
Styrelsen beslutade att inte ha någon julmarknad i Folkets Hus i år
Agneta Håkansson fick i uppdrag att undersöka om vi kan stå utanför Coop i år också
Där ska vi i så fall sälja hemystade ostar och ostkakor. Hembakat bröd och kakor. Lingonsylt, böcker
Om vi får tillstånd med ett lotteri.
Margaretha Johansson undersöker med Mariana Nilsson om tid för ystning. Hyrning av Brunnskyrkans
kök. Sven-Ivar ordnar med mjölk och Lisbeth Thelander med fika under ystningen
10. Övriga frågor
Sven-Ivar Svensson informerade om att Coop skulle upphöra med fakturakort för föreningar den
1 november 2021.
Agneta Håkansson fick i uppdrag att undersöka det med Coop.
Torbjörn Gustavsson tycker att timtaxan är för hög vid sågning. Han ska undersöka vad andra har för
taxa.

Lisbeth Thelander har fått en förfrågan från Torben Andersen i Danmark. Han har fått en psalmbok från
en bekant i USA. Som har tillhört Lena Stina Nilsdotter gift Magnusson från Gastgöljehult. Familjen
emigrerade till Amerika. Nu är hela den grenen utdöd i USA, och nu vill de ha hjälp att lämna tillbaka
psalmboken till släkten eller till Åseda hembygdsförening.
Sven-Ivar har fått en förfrågan om fotografier från badplatsen vid Gassjön.
Agneta Håkansson kommer att presentera de olika husen i parken på facebook under vintern.
Sven-Ivar Svensson undersöker om det är försent att få med trähästarna som Bertil Sand har gjort i
Kronbergsboken.
Häxjaken den 23/10 är planerad och klar.
Agneta gör affischer till Häxjakten
11. Nästa möte
Nästa möte den 10 november i Bergabon eller studieförbundets lokal.
Torbjörn Gustavsson stå för fikat
12. Avslutning
Agneta Håkansson avslutade mötet och tackade för visat intresse. Bjöd på kanelbulle och kaka till fikat
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