Protokoll för Åseda Hembygdsförening styrelsemöte 2021-01-21

kl.18:30 – 19:30

Närvarande: Krister Petersson, Lisbeth Thelander, Sven-Ivar Svensson, Susanne Åkesson
och Margaretha Johansson
Frånvarande: Torbjörn Gustavsson och Richard Andersson
1. Ordförande Krister Petersson öppnade mötet och hälsade alla välkomna till Teams möte
2. Dagordningen godkändes
3. Till protokolljusterare valdes Margaretha Johansson

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 .
Hängränna till handelsboden införd i lista att göras
Sven-Ivar Svensson tar kontakt med Smålands kulturpark om material som vi kan lämna till förvaring
hos dem.
Krister Petersson har frågat kommunen om bidrag. Har inte fått något svar om vi kan få något bidrag.
6. Ekonomisk rapport
I dagsläget har vi 251 medlemmar
Preliminärt bokslut
Inkomster för 2020 51,492 kr. är ca. ¼ av 2019
Utgifter för 2020 78,810 kr.
Vi har ett minus på 27,318 kr.
Det finns ett kapital på 215.527 kr.
Se bilaga 1
7. Byggnadsvård
Inga nya punkter
8. Medlemsavgifter utdelning av räkning följebrev
Krister Petersson tar fram ett förslag på följebrev. Skickar ut till styrelsen för godkännande via mail
Sven-Ivar Svensson trycker upp det tillsammans med medlemsavin. Vi hjälps åt att dela ut till
medlemmarna i samhället övriga går med posten
9. Aktiviteter under året
Krister Petersson hade förberett ett preliminärt program
Beslutades att sena lägga Byavandringen till hösten. Att ha serveringen öppen på söndagar under juli
och augusti. Om det fungera på grund av Corona och personal. Krister Petersson tar fram ett förslag
och skickar ut till styrelsen för godkännande via mail. Programmet medföljer medlemsavin och
följebrevet.
10. Årsmöte
Beslutades att ha det ute i Hembygdsparken den 9 maj. Med eget fika
11. Inkomna foton
Lisbeth Thelander informerade att har mottagit från Studieförbundet Vuxenskolan. Foton som
Eigert Peterssons tagit under sin tid som reporter för Vetlandaposten.
Gunnar Fernander vill donera en stenyxa till Hembygdsföreningen.
Styrelsen beslutade att ta mot gåvan.

12. Övriga frågor
Undersöka om det går att söka bidrag för förlorade intäkter för 2020.
13. Nästa möte den 18 februari kl. 18:30 Teamsmöte
13. Krister Petersson avslutade mötet och tackade för visat intresse
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