Protokoll
Fört vid Svenarums Hembygdsförenings styrelsemöte den 23 maj 2016 i
Hembygdsgården
Närvarande: Roger Andersson
Gunilla Ljungberg
Johannes Eckerström
Lars Andersson
Frånvarande: Sören Eriksson

Lennart Gustavsson
Sven-Erik Carlsson
Inger Bragd

Lena Glenvik
Urban Ygemar
Georg Almlöf

Kerstin Axelsson
Christer Glenvik
Ing-Marie Johansson

Thomas Ljungberg

Arne Gunnarsson

Theres Gradin

1. Mötets öppnande
Ordföranden Roger Andersson hälsar alla välkomna och öppnar därmed sammanträdet.
2. Justeringsman
Till justeringsman väljs Christer Glenvik.
3. Föregående protokoll
Roger läser upp föregående mötes protokoll. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
5. Ekonomisk rapport
Kassör Lena Glenvik redogör för ekonomin. Totalt tillgodohavande idag är 253 844:-.
Antal betalande medlemmar 2016 är 189.
6. Planering 6 juni
Vi kommer att samordna annonsering med Vaggeryds kommun. Tina Glenvik och Svenarums Musikkår kommer att medverka.
Roger ska kontakta Anette Andersson ordförande för Tjernobylbarnen och bjuda in dem att medverka med sång och musik.
Det ekonomiska överskottet som vi får för kvällen kommer att skänkas till tjernobylbarnen. Grupperna 2 och 4 ansvarar för
serveringen. Svenarumsbakelse och kaffe kommer att serveras. Flaggor kommer att delas ut till barnen och Lennart ansvarar
för att det finns flaggor för utdelning.
7. Sommarlördag 2 juli kl 18.00
Den kvällen kommer American Hymns från Vaggeryd att besöka Hembygdsgården. Fika, korv och lotterier bjuder vi på.
Affären kommer att vara öppen och bemannad för försäljning av karameller. Grupp 1 och 3 är ansvariga, men mötet beslutar att
alla grupper ska hjälpas åt med uppgifterna.
8. Underhåll Hembygdsgården i sommar
Taken på ladugården och affären har ganska mycket mosspåväxt. Efter diskussion beslutades att Roger ska kolla vad det
kan kosta om vi ger någon i uppdrag att ta bort mossan. Alternativt kan vi göra det jobbet själva genom att använda något
mossborttagningsmedel som finns i handeln.
Vindskivorna på ladugården behöver bytas.
Innertaket i skolsalen är dåligt. Georg ska kolla tak och fönster på Fattigstugan.
Förslag uppkom att köpa in en dammsugare till Nisses lada. Roger ansvarar för att en dammsugare köps in.
Lars och Roger kommer att köpa in en elspis till Fattigstugan.
Roger meddelar att han har monterat mull-toan.
9. Städning av byggnader
Samtliga byggnader ska vara städade till den 6 juni, då vi har vårt första arrangemang.
10. 80-års firande i augusti
Rolf Fredriksson, utrikeskorrespondent med rötter i Vaggeryd, är kallad och har lovat att komma att kåsera. Tina Glenvik
medverkar med sång och musik. Roger ska informera om hembygdsföreningens historia. Vi planerar vidare nästa möte.
11. Fotocollage till Nisses lada.
Roger ger Christer i uppdrag att ta fram foton, inplastade till väggtavlan i Nisses lada.

12. Dokumentation om bygdens verksamheter
Christer fortsätter att filma verksamheter i socknen.
13. Övriga frågor
 Mötet diskuterade utmärkningen av torpen. Vi har tidigare beslutat att märka ut torpen med någon stark färg för att de
ska bli mera synliga i de djupa skogarna. Det framkom att några inte tycker att det passar att sätta plastpinnar vid
torpen. Efter diskussion bestämdes att var och en som fått röda plastpinnar att placera ut gör som den själv tycker.
 Vännerna från Ukraina har bjudit hembygdsföreningens styrelse till Day of Ukraina den 7 juni på Långserums
Fritidsgård.
 Georg påstår att det ska finnas en plats i Svenarum som heter South Dakota, han undrar om någon vet mer om denna
plats. Han uppmanas kontakta Nils Jonsson för mer information.
 Gunilla och Inger meddelar att 6 nya TV-kannor och pelargonior är inköpta till Hembygdsgården.
14. Nästa möte
Nästa sammanträde bestämdes till måndagen den 27 juni kl 19.00 i Hembygdsgården. Ing-Marie bjuder på fika.
Roger avslutar sammanträdet och tackar för visat intresse.

Vid protokollet

………………………………………..
Kerstin Axelsson

Justeras

………………………………………….
Christer Glenvik

