Protokoll för Åseda Hembygdsförening styrelsemöte 2022-02-14
Studieförbundet Vuxenskolans lokal Åseda

kl.18:30 – 20:40

Närvarande: Agneta Håkansson, Torbjörn Gustavsson, Sven-Ivar Svensson Lisbeth Thelander,
Susanne Åkesson, Margaretha Johansson och Hulda Bergström
Frånvarande: Rickard Andersson
1.Mötet öppnades
Ordförande Agneta Håkansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna till Studieförbundet
Vuxenskolan Åseda
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes .
3. Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Torbjörn Gustavsson
4. Föregående protokoll
Föregående mötes protokoll lästes igenom och godkändes
5. Ekonomisk rapport
Kassören Sven-Ivar Svensson meddelade att ekonomin är god
Handelsbankens räntefond är överflyttade till Virserums sparbank på vanligt konto. Sven-Ivar Svensson
tar kontakt med banken för en eventuell ny räntefond.
6. Förfrågan om återlämnande av gravvårdar
Svenska kyrkan har kontaktat Lisbeth Thelander om hjälp av hembygdsföreningen. Att tillsammans med
Kalmar museum och Svenska kyrkan utse kulturgravar. De vill att två personer ska vara med på
kyrkogårdsvandringen som har kännedom om gravvårdarna.
Sven-Ivar Svensson fick i uppdrag att tillfråga Britta Johansson och Rolf Holmberg. Agneta Håkansson
sin far Lars-Erik Håkansson.
7. Byggnadsvård
Saker som behövs åtgärdas i hembygdsparken
Vandringen och sågbänk vid sågverket
Taket på Hjälmastugan ladugård behöves lagas. Vindskivor på Rävebergs ladugården. Långsidan på
Bergabon behövs målas.
På Horsagärdestugan läcker det in vid ena gaveln. Behövs nya skyltar vid parkeringen och sänka ner
anslagstavlan så den blir stabilare.
Torbjörn Gustavsson tar kontakt med Viktoria Birgersson om vi kan rensa upp och grusa på parkeringen
för fler parkeringsplatser. Blomlådor vid ingången till Bergabon. Diverse målningsarbeten i parken.
.
8. Programmet 2022
Mia Erdman på Frendo ställer upp med godis till familjedagen med äggjakt. Agneta Håkansson
undersöker med sponsring av korv och korvbröd med Stens och Coop.
Sven-Ivar Svensson tar kontakt med Uppvidinge tidning om familjedagen den 9 april.
Margareta Johansson och Lisbeth Thelander fick i uppdrag att ordna Tacksägelsemiddagen den 7 maj i
hembygdsparken.
8. Övriga frågor
Lisbeth Thelander informerade att Christer Petersson ska ha en smideskurs i smedjan under våren
tillsammans med studieförbundet vuxenskolan.
Hulda Bergstöm ställde frågan om man kan ta med om Åseda originalen i kommande Åsedabok.
Styrelsen kom fram till att man måste hålla sig till sekretesslagen. Styrelsen fick i uppdrag att fundera på
om en ny Åsedabok till nästa styrelsemöte.
Sven-Ivar Svensson har inte fått svar från våra ”gårdstomtar” Rolf Holmberg och Karl-Erik Karlsson
om de ställer upp.
9. Nästa möte
Nästa möte den 17 mars kl. 18:30 i studieförbundets Vuxenskolans lokal.
Margaretha Johansson står för fikat
10. Avslutning
Agneta Håkansson avslutade mötet och tackade för visat intresse.
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