Protokoll för Åseda Hembygdsförening styrelsemöte 2021-06-17

kl.18:30 – 20:15

Närvarande: Krister Petersson, Lisbeth Thelander, Torbjörn Gustavsson, Sven-Ivar Svensson och
Susanne Åkesson
Frånvarande: Margaretha Johansson och Rickard Andersson
1. Ordförande Krister Petersson öppnade mötet och hälsade alla välkomna till Mörtelek
2. Dagordningen godkändes
3. Till protokolljusterare valdes Susanne Åkesson
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
Sven-Ivar Svensson hade inget att redovisa. Till nästa möte ska medlemsantal redovisas.
7.Byggnadsvård gärdesgård
Sven – Ivar Svensson och Torbjörn Gustavsson har påbörjat gärdesgården vid Hjälmarstugan
Lennart Engdahl har skänkt slanor till gärdesgården. Styrelsen tackade för bidraget.
Det beslutades att rusta upp entrén till Bergaboden. Ansvariga för projektet är Lisbeth Thelander och
Susanne Åkesson. Det ska bli nya odlingslådor vid trappan som Sven-Ivar Svensson och Torbjörn
Gustavsson ska såg till.
Beslutades att grindar till nya gärdesgården ska bli ett projekt som Sven-Ivar Svensson och Torbjörn
Gustavsson är ansvariga.
Lisbeth Thelander tar kontakt med Studieförbundet Vuxenskolan om de två projekten.
8. Torpinventering Nytorpet
Krister Petersson har kontaktat kommunen om uppmärkning av torpet. Kommunen hade inget emot att
hembygdsföreningen gör det.
Lisbeth Thelander tar fram en förteckning över personer som har bott på platsen. Se bilaga 1
9. Näsarör, fynd
Beslut från länsstyrelsen att det är ett nutida föremål. Vi får behålla det till våra egna samlingar.
Se bilaga 2
10. Handelsbanken Tycho
Tycho grundare av Handelsbanken i Åseda .Den första kassakistan finns på Handelsbanken i Åseda.
Eftersom Handelsbanken ska läggas ned. Så har hembygdsförening fått frågan om att ta hand om
kassakistan och förvara den.
Styrelsen beslutade att ta emot gåvan och förvalta den på bästa sätt.
11. Bredband finansiering
Sven-Ivar Svensson har sökt bidrag från vindkraftparken Tvinnesheda. Till finansiering av bredband
och ombyggnad av elen i Flybostugan. Nätverk, projektor, lagringsplats digitalt för vårt material och
Elektronisk övervakning
Hembygdsföreningen beviljades med 53.000 kronor.
Ansvariga för projektet är Sven-Ivar Svensson och Krister Petersson. Krister Petersson fick i uppdrag
om det är möjligt att få en billigare månadsavgift från Uppcom.
12. Aktiviteter
Det beslutades att börja med sommarservering på söndagar under juli - september kl.14:00-16:00
Den 11/7 ansvarig Susanne Åkesson och Krister Petersson.
I år ska det serveras smörgåsar, pajer och bakverk
Krister Petersson kontaktar Agneta Håkansson för affischer . Sven- Ivar Svensson

Lägger in det på vår hemsida.
Den 25/7 är Susanne Åkesson ansvarig för serveringen
Byvandring den 1/9 och Häxjakt den 23/10
Det beslutades att ha en arbetsdag i parken den 3/7 kl.09:00. Medtag eget fika
13. Årsmöte
Beslutades att genomföras den 12 september i Mörtelek kl.14:00
Krister Petersson kontaktar Agneta Håkansson för affischer . Sven- Ivar Svensson
Lägger in det på vår hemsida.
10. Övriga frågor
Sven-Ivar Svensson har inskaffat arkivskåp som Växjö kommunen skulle kassera.
Lisbeth Thelander informerade att inventeringen av återlämnade gravvårdar var klar. Och överlämnad
till svenska kyrkan..
Sven-Ivar Svensson informerade att Bergaboden är uthyrd den 17/7
11. Nästa möte den 19 augusti kl.18:30 i Mörtelek
13. Krister Petersson avslutade mötet och tackade för visat intresse
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