Protokoll
Fört vid Svenarums Hembygdsförenings styrelsemöte 14 april 2016 i Hok hos
Christer och Lena Glenvik.
Närvarande: Roger Andersson
Gunilla Ljungberg
Johannes Eckerström

Lennart Gustavsson
Sven-Erik Carlsson
Inger Bragd

Lena Glenvik
Arne Gunnarsson
Georg Almlöf

Kerstin Axelsson
Christer Glenvik
Ing-Marie Johansson

Frånvarande: Sören Eriksson

Thomas Ljungberg

Urban Ygemar

Theres Gradin

1. Mötets öppnande
Ordföranden Roger Andersson hälsar alla välkomna och öppnar därmed sammanträdet.
2. Justeringsman
Till justeringsman valdes Christer Glenvik.
3. Föregående protokoll
Roger läser upp föregående mötes protokoll. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
4. Gatlampans placering i Hembygdsgården
Roger har ansökt om att få en gårdsbelysning till Hembygdsgården och fått den beviljad. Diskuterades dess placering.
Mötet enades om att den ska placeras på gräsremsan mellan parkeringen och vägen upp mot Hembygdsgården.
5. Hembygdsföreningens stadgar
Mötet diskuterade stadgarnas innehåll och vi var ense om att de behöver skrivas om till vissa delar. Ska tas upp och
diskuteras igen vid nästa sammanträde.
6. Ständiga medlemmar/betalande medlemmar
Kassör Lena Glenvik meddelar att 180 medlemmar har betalat in årsavgiften för 2016, det är ungefär lika många som förra
året. Mötet diskuterade om hur vi ska förhålla oss till de medlemmar som har ständigt medlemskap. Vi enades om att inte
ska göra något alls. De som en gång har löst ständigt medlemskap ska förbli ständiga medlemmar utan att betala årsavgift.
Det är givetvis upp till var och en att övergå och bli en betalande medlem, vilket redan några av de ständiga medlemmarna
har gjort.
7. Vårstädning
Måndagen den 25 april kl 18.00 blir det vårstädning utomhus på Hembygdsgården. Lennart föreslår att vi annonserar detta
i Skillingaryd.nu och i tidningen Finnveden. Det kommer att serveras korv med bröd samt kaffe.
8. Valborgsmässoafton
Anna Munkstierna, Hubbestad ska hålla vårtalet, kören kommer att sjunga under ledning av kantor Ellinor Norberg, UV
marscherar med facklor och Svenarums musikkår kommer att medverka. Ansvariga för serveringen är grupperna 1 och 3,
Georg och Johannes är sammankallande. Christer annonserar som tidigare år, Lars ska skaffa fyrverkeri och Roger ska stå
för vårbrasan, som numera sker i eldkorgar.
9. Nationaldagen
Tina Glenvik, Göteborg kommer att hålla Nationaldagstalet den 6 juni, Tjernobylbarnen kommer att medverka med sång.
Musikkåren ska medverka. Ansvariga för serveringen är grupperna 2 och 4, där Sven-Erik och Roger är sammankallande.
10. Sommarlördag
Den 2 juli har vi planerat en sommarlördag och då kommer American Hymns, Vaggeryd att underhålla.
11. 80-års jubileum
Hembygdsföreningen fyller 80 år i år. Det kommer att firas på Hembygdsgården den 14 augusti. Tina Glenvik kommer att
medverka med sång o musik och Rolf Fredriksson är kallad som talare.
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12. Ekonomin
Lena redogör för ekonomin, som är god. Totalt tillgodohavande idag är 253 418:-.
13. Övriga frågor
- Angående boken Mellan Härån o Rasjön har Svenarum fått sig tilldelat 260 böcker och vi har sålt 211 av
dessa böcker. Inköpspriset för böckerna är höjt 2015 med 5:-. Inkomsten av den höjningen har tillfallit
Hembygdsrådet. Vi vet inte i dagsläget om det blir någon ny bok 2016. Georg tillfrågas och han ställer upp vid en eventuell
ny bok. Han ska tala med Nils Jonsson om material som redan finns och som kan publiceras. Roger uppmanar oss alla att
försöka bidra med historier från Svenarum. Christer kommer att vara behjälplig med bildmaterial.
- Christer tycker det är dyrt att annonsera i JP, 2 675:- kostade senaste annonsen i JP. Vi bestämde trots detta att annonsera
i JP angående hembygdsföreningens 80-års jubileum.
- Christer tar upp ämnet rekrytering av yngre medlemmar till vår förening. Hur gör vi? Vi ska ta med frågan till
sammanträden framöver.
14. Konstituering av styrelsen för 2016
Vid konstituering av styrelsen valdes
till ordförande:
Roger Andersson
till vice ordförande:
Lennart Gustavsson
till kassör:
Lena Glenvik
till sekreterare:
Kerstin Axelsson
till justerare av dagens protokoll:
Christer Glenvik
15. Nästa möte
Nästa sammanträde bestämdes till måndagen den 23 maj kl 19.00 i Hembygdsgården. Roger bjuder på fika.
Roger avslutar sammanträdet och tackar för visat intresse.

Vid protokollet

Kerstin Axelsson
………………………………………..
Kerstin Axelsson

Justeras

Christer Glenvik
………………………………………….
Christer Glenvik
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