Protokoll för Åseda Hembygdsförening styrelsemöte 2022-03-17
Studieförbundet Vuxenskolans lokal Åseda

kl.18:30 – 20:50

Närvarande: Agneta Håkansson, Sven-Ivar Svensson, Lisbeth Thelander, Susanne Åkesson,
Margaretha Johansson och Hulda Bergström
Frånvarande: Torbjörn Gustavsson 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 .
3. Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Sven-Ivar Svensson
4. Föregående protokoll
Föregående mötes protokoll lästes igenom och godkändes
5. Ekonomisk rapport
Kassören Sven-Ivar Svensson meddelade att ekonomin är god
Sven-Ivar Svensson har varit i kontakt med Virserums sparbank om placering av våra pengar. Fick
rådet av banken att avvakta tills vidare, på grund av rådande konflikter i värden.
Inkomster böcker 620 kronor och 450 kr för hyra av Bergabon.
Utgifter (21.046 kronor) Elen 10.402 kronor för december – februari. Försäkringar 8.518 kronor.
Annonsering 2.213 kronor och div. småsaker. Finns ca. 224.000 kronor på bankkonto
Se bilaga 1, 2 och 3
28 medlemmar har betalat för 2022.
Agneta Håkansson fick i uppdrag tillsammans med Sven-Ivar Svensson, att ta fram kopia på vårt coop
kort. Till de som handlar till serveringen under sommaren.
6. Familjedag och Äggjakt
Agneta Håkansson har fått besked om 200 korvbröd och korvar från Coop och Steens till ett bra pris.
Mia på Frendo håller med godis till godisregnet. Hulda Bergström informerade om äggjakten och de
olika stationerna. Det mesta ställs i ordning på fredag em. Samling kl. 15:00 fredag den 8 april
7.Inbudan tacksägelsemiddag
I år blir den i Mörtelek den 7 maj kl. 14:00
Agneta Håkansson fick i uppdrag att skickar ut inbjudan till de som har hjälpt till under 2021 i föreningen
Det är ca.40 personer. Margareta Johansson och Lisbeth Thelander har i uppdrag att hålla i middagen.
Förslag på meny. Förrätt toast med gubbröra, gulaschsoppa och kladdkaka med kaffe.
8. Underhåll och reparationer
Den stora lyktan har gått sönder och är i behov för lagning. Sven-Ivar Svensson håller på med fönstret
till Horsagärdestugan.
9. Smideskurs
Krister Petersson kommer ha en smideskurs tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan
3/4, 10/4, 24/4 och 1/5 klockan 15:00 - 18:00
.
10. 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.
Britta Johansson och Lars-Erik Håkansson har tackat ja till uppdraget.
Lisbeth Thelander meddelar Anna Erlandsson på Svenska kyrkan i Åseda.
11. Övriga frågor
Susanne Åkesson har fått förfrågan om Kexholmsvandringen inte är på en lördag. Agneta Håkansson
undersöker med Eigert Petersson om han vill ta vandringen en gång till i höst på en lördag
Hulda Bergstöm påpekade att högtalarvästen ej är okej. Sven-Ivar Svensson undersöker om det finns
något bättre. Lisbeth Thelander informerade om att lämna in programmet till Vuxenskola för eventuella
bidrag.

12. Nästa möte
Nästa möte den 19 april kl. 18:30 i studieförbundets Vuxenskolans lokal.
Susanne Åkesson står för fikat
10. Avslutning
Agneta Håkansson avslutade mötet och tackade för visat intresse.
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