Protokoll för Åseda Hembygdsförening styrelsemöte 2021-08-19

kl.18:30 – 20:30

Närvarande: Krister Petersson, Lisbeth Thelander, Torbjörn Gustavsson, Sven-Ivar Svensson och
Margaretha Johansson
Frånvarande: Susanne Åkesson och Rickard Andersson
1. Valberedningen
Krister Petersson har avsagts sig från ordförandeposten. Så en ny ordförande får valberedningen ta
fram.
2. Ordförande Krister Petersson öppnade mötet och hälsade alla välkomna till Mörtelek
3. Dagordningen godkändes
4. Till protokolljusterare valdes Torbjörn Gustavsson
5. Föregående mötes protokoll lästes igenom och godkändes.
6. Öppna frågor från tidigare protokoll
Målningsarbete delvis utfört av Sven-Ivar Svensson
Sven-Ivar Svensson tar kontakt med Smålands kulturpark om material som vi kan lämna till förvaring
hos dem.
7. Ekonomisk rapport
Inkomster 85.880 kronor ( 53.000 kronor i bidrag från vindpark Tvinnesheda)
Utgifter 62.017 kronor. Största utgiften är för fiber 25.000 kronor. Sven-Ivar Svensson har lämnat in
kostnaden för fiber och vägskylten till kommunen för utbetalning av utlovade bidrag
Medlemsantalet är 246 stycken
8.Byggnadsvård
Gärdesgården vid Hjälmastugan är klar. Sven-Ivar Svensson och Torbjörn Gustavsson planera en kurs
för byggande av grindar till gärdesgården.
Torbjörn Gustavsson rapporterade att brädor till odlingslådorna är sågade.
Vindskiva på Räveberg behöver bytas.
Lisbeth Thelander tar kontakt med Studieförbundet Vuxenskolan när Lars-Göran Abrahamsson är
tillbaka efter sin semester
Krister Petersson tar kontakt med förbundet om hur våra försäkringar gäller vid arbete i parken.
9. Handelsbanken Tycho
Sven-Ivar Svensson har hämtat kistan och fotografierna över gamla Åseda från banken. Nu finns kistan
och fotografierna i hembygdsparken. Sven-Ivar Svensson ska inventera vad som finns i kistan. Vi fick i
uppdrag till nästa möte att fundera på vad kistan ska placeras.
Föreningen har fått in handprotes som en arbetare på FF.s verkstad använde.
Ritningar från Bergströms fabrik
Kelly Magnusson har skänkt en tavla som föreställer brunnen i Brunsparken. Ett fotografi där Torsten
Magnusson och bröderna Karlsson står där den gamla brunnen fanns.
Lisbeth Thelander har skänkt en dyna i lappteknik till husförhörssoffan i Bergabon
10.Bredband
Krister Petersson har tagit kontakt med Upp.com om billigare avgifter men det gick inte.
Krister Petersson kollar kostnaden med Eon om att byta våra säkringar från 25 amper till 20.
Sven-Ivar Svensson redogjorde om vilken utrustnings som behövdes i parken . Det beslutades att SvenIvar Svensson köper in nätverks enheter dels från Meny och dels från annan leverantör.
Beslutades att avvakta med anslutningen tills allt har installerats.
11. Byvandring
Det beslutades att genomföra byvandringen den 1 september kl.17:30 på kyrkbacken
Ansvarig för vandringen är Lisbeth Thelander och Sven-Ivar Svensson.
Vandringen börjar hos Ederfors i Kulla och slutar hos Kratz i Mulatorp med egen fika.
Krister Petersson ansvara för att mikrofonvästen fungerar till vandringen.

12. Årsmöte den 12/9
Den 12/9 kl.14:00 är det årsmötet i Mörtelek. Servering av våfflor som Sven-Ivar Svensson ordnar
smeten till. Margaretha Johansson bakar en kaka till kaffet.
13. Övriga frågor
Lisbeth Thelander rapporterade att kyrkan hade tagit del av utredningen om återlämnade gravvårdar.
De hade gått på föreningens förslag att bevara bröderna Anderssons familjegrav från Tånga.
Kyrkan har beslutat att den ska vara bevarande grav i 25 år. Med anledning av dess historia om
bröderna.
Föreningen har fått en gåva på 500 kronor från Siv Scheele . På grund av hjälpen från Lisbeth
Thelanders forskning om Sivs förfäder i Norratorp.
Det har börjats röja sly runt gärdsgården i parken av Torbjörn Gustavsson och Sven-Ivar Svensson.
Planering för Häxjakten är på gång av Sven-Ivar Svenssons och hans familj.
13. Krister Petersson avslutade mötet och tackade för visat intresse
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