Protokoll för Åseda Hembygdsförening styrelsemöte 2022-04-19
Studieförbundet Vuxenskolans lokal Åseda

kl.18:30 – 21:05

Närvarande: Agneta Håkansson, Sven-Ivar Svensson, Lisbeth Thelander, Susanne Åkesson,
Margaretha Johansson, Torbjörn Gustavsson 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 Hulda Bergström
4. Föregående protokoll
Föregående mötes protokoll lästes igenom och godkändes
5. Ekonomisk rapport (Familjedag med Äggjakt)
Utgifter från januari till dagen datum 32.179 kronor och inkomster 24.598 kronor. Just nu har vi ett
minus på 7. 581 kronor.
Sven-Ivar Svensson hade sammanställt elförbrukningen i ett stapeldiagram för åren 2020 – 2022. Det
visade att elförbrukningen hade börjat ökat från 2021 juli och framåt. ( bilaga 1). För perioden ligger
elkostnaden på 12. 882 kronor. (bilaga 2, 3 och 4)
Äggjakten inkomster 3. 028 kronor utgifter 1. 850 kronor intäkter 1.178 kronor.
205 medlemmar har betalat för 2022.
6. Swishkostnad
2021 var kostnaden 198 kronor. För 2022 är den 727 kronor. I kostnaden för 2022 ligger julförsäljningen
2021. Styrelsen beslutade att höja priserna i serveringen för 2022, så de täcker swishkostnaden
7. Vindbonus
Styrelsen beslutade att söka Vindbonus för Vindpark Tvinnesheda
Sven-Ivar Svensson fick i uppdrag att ansöka om vindbonus för följande saker
Första hand ett nytt larmsystem. I andra hand dator, skrivare och lamineringsmaskin.
8. Inbjudan tackmiddag
Bergabon är uthyrd den 7 maj.
Styrelsen beslutade att flytta tackmiddagen till den 18 juni kl. 14:00
9. Ansvarsområden och nycklar
Agneta Håkansson fick i uppdrag att begära in Krister Petersson kompletta nyckelring.
Styrelsen beslutade att göra en komplett nyckelring, och om någon har kurs i hembygdsgården får
personen kvittera ut nyckel till ändamålet. Agneta Håkansson gör en nyckellista.
10. Solceller
Styrelsen beslutade att undersöka om solceller i parken.
Sven-Ivar Svensson hade en uträkning på kostnaderna (bilaga 5). Sven-Ivar Svensson och Hulda
Bergstöm fick i uppdraget att ta fram ett underlag från flera leverantörer.
11. Städdag
Lördag den 23 april kl. 09:00 är det städdag i parken. Efter utfört arbete bjuds det på korv med bröd
12. Övriga frågor
Hulda Bergstöm frågade om nya plafonder i Bergabon. Agneta Håkansson föreslog att hon kunde
komma med förslag.
Agneta Håkansson tar kontakt med Eigert Petersson för avstämning om vandringen i Kexholm.
Torbjörn Gustavsson informerade om att Viktoria Birgersson har godkänt röjning av sly på parkeringen.
Vi får inte ta ner den stora tallen,
Den 1 juni kommer Lisbeth Thelander ha serveringsmöt kl.18:00 i hembygdsparken Mörtelek.
Schema över söndagarnas personal för servering och ute i parken.
Hulda Bergstöm tyckte vi ska ha en stående punkt på dagordningen. Uppföljning av föregående
protokoll

Lisbeth Thelander föreslog att söka kommunala bidrag för driften av parken nästa år.
12. Nästa möte
Nästa möte den 9 maj kl. 18:30 i hembygdsparken Mörtelek
Agneta Håkansson står för fikat
13. Avslutning
Agneta Håkansson avslutade mötet och tackade för visat intresse.
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