Protokoll för Åseda Hembygdsförening styrelsemöte 2021-11-10
Studieförbundet Vuxenskolans lokal Åseda

kl.18:30 – 21:20

Närvarande: Agneta Håkansson, Lisbeth Thelander, Torbjörn Gustavsson, Sven-Ivar Svensson,
Susanne Åkesson och Hulda Bergström
Frånvarande: Margaretha Johansson och Rickard Andersson
1.Mötet öppnades
Ordförande Agneta Håkansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna till Studieförbundet
Vuxenskolan Åseda
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes med tillägg av dammsugarinköp på punkt 7. Sågpriser på punkt 14.
15. Övriga frågor 16. Nästa möte. 17. Mötet avslutande
3. Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Susanne Åkesson
4. Föregående protokoll
Föregående mötes protokoll lästes igenom och godkändes
5. Ekonomisk rapport
Intäkter 120.730 kronor . Utgifter 88.339 kronor + 32.390 kronor för nätverksbygge .
Se bilaga 1, 2 och 3
Styrelsen beslutade att avsluta kontot på Handelsbanken Åseda. På grund av att kontoret är stängt och
flyttat till Växjö. Styrelsen beslutade att flytta över pengarna på kontot till Sparbanken Virserum
6. Byggnadsvård
Dörrarna till Flybostugan, Horsagärdestugan och Hjälmastugan är målade.
Sven-Ivar Svensson kom med förslaget att vi ska försöka ha en eller två ”gårdstomtar”
Sven-Ivar Svensson fick i uppdrag att tillfråga Karl-Erik Karlsson och Rolf Holmberg om de kan anta sig
uppdraget
7.Inköp av lampor och dammsugare
Agneta Håkansson har undersökt hos Åseda Eltjänst, de hade Elon Nilsfisk W780 ej våtsugning för
3.287 kronor. Åseda Byggvaror hade Stil både för torr och våtsugning för 1.400 kronor.
Beslutade att Agneta Håkansson köper in Stil på Åseda Byggvaror tillsammans med en
förlängningssladd.
Sven-Ivar Svensson har undersökt om det finns kupor att köpa till befintliga lampor. Det finns ej.
Beslutades att köpa in nya plafonder till Bergabon och biblioteket. De gamla lamporna som är hela
flyttas till övervåningen i Bergabon.
Sven-Ivar Svensson undersöker om en takplafond (321203) på Claes Olsson passar för uppsättning
8. Häxjakten
95 betalande besökare. Intäkter 4.750 kronor Utgifter 2.389 kronor Resultat 2.361 kronor. Se bilaga 3
Planerar för en påskaktivitet nästa år som en familjedag.
9. Julförsäljning
Den 4 december kl. 11:00 utanför Coop Åseda
Försäljning av hemystade ostar och ostkakor. Hembakat bröd och kakor. Lingonsylt och blåbärssylt och
böcker. Något till tillstånd för lotteri har ej kommit än. Får vi tillstånd kommer det bli ett lotteri.
10. Program 2022
Frågan bordlades till ett separat möte den 15 december kl. 18:30 i Studieförbundet Vuxenskolans lokal.
11. Tacksägelsemiddag
Beslutade att det blir en sammankomst i hembygdsgården senare i vår.
12. Arbetsdag
Beslutades att ha en arbetsdag den 20 november kl.10:00-12:00
För att stänga hembygdsgården för vintern.
13. Gåvor
Östen Gunnarsson Trosa och Inger Eriksson Växjö har skänkt en Bertil Sand häst med släde och en
docka. De ska stå i samma monter som tidigare hästar.

Torben Andersen i Danmark har skänkt 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. Den kommer att bevaras i Åseda hembygdsförening.
14. Pris sågverk
Torbjörn Gustavsson har undersökt priser hos olika små sågverk.
Beslutade att ha kvar nuvarande pris 350 kronor per timma och drivmedel ingår.
15. övriga frågor
Uppvidinge tidning har hört av sig till Sven-Ivar Svensson om häxjakten. Hulda Bergström kommer att
skriva något till tidningen.
16. Nästa möte
Nästa möte den 15 december kl. 18:30 i studieförbundets Vuxenskolans lokal.
Sven-Ivar Svensson står för fikat
12. Avslutning
Agneta Håkansson avslutade mötet och tackade för visat intresse.
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