Protokoll fört vid Svenarums Hembygdsförenings styrelsemöte den
27 juni 2016 i Hembygdsgården, Svenarum
Närvarande: Roger Andersson
Sven-Erik Carlsson
Ing-Marie Johansson
Frånvarande: Sören Eriksson
Lennart Gustafsson

Lena Glenvik
Christer Glenvik
Lars Andersson
Thomas Ljungberg
Urban Ygemar

Kerstin Axelsson
Johannes Eckerström

Gunilla Ljungberg
Inger Bragd

Arne Gunnarsson
Georg Almlöf

Theres Gradin

1. Mötets öppnande Ordföranden Roger Andersson hälsar alla välkomna och öppnar sammanträdet.
2. Justeringsman Till justeringsman väljs Gunilla Ljungberg.
3. Föregående protokoll Ordf läser upp föregående mötes protokoll. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
4. Ekonomisk rapport Kassör Lena Glenvik redogör för ekonomin. Totalt tillgodohavande idag är 246 852:-.
Antal betalande medlemmar 2016 är fn 190. Vid besök av Tjernobylbarnen den 6 juni överlämnades en gåva på 4500:- från
behållningen till dem.
5. Planering sommarlördag 2 juli Kl 18.00 kommer American Hymns till Hembygdsgården för underhållning. Vi kommer
att servera korv med bröd, kaffe med hembakade kakor, saft och dricka. Detta kommer att serveras samtidigt till ett pris av 50:. Serverande personal får vara flexibla om det blir diskussion om priset för bara en kopp kaffe exempelvis. Alla barn bjuds på
detta. Alla grupper är ansvariga för serveringen. Vi kommer att sälja lotter á 20:- Vår förhoppning är att det kommer minst 100
personer.
6. Slåttergille 4 juli kl 17.00 Arbetskväll för att slå gräset och städa utomhus vid Hembygdsgården. Alla är välkomna. Korv
kommer att serveras.
7. 80-års-jubileét den 14 augusti kl 14.00
 Tina Glenvik och Rolf Fredriksson kommer att medverka. Roger ska berätta om starten 1936 och historiska glimtar
under årens lopp.
 Christer får i uppdrag att ta fram en affisch över våra evenemang, som ska anslås på tavlan i Hembygdsgården utanför
Nisses Lada.
 Christer ansvarar även för att ett collage av bilder kommer att rulla under eftermiddagen.
 Vi kommer att sälja tidigare utgivna Hembygdsböcker och Boken om Svenarum som det finns exemplar kvar av.
 Roger föreslår att vi ska göra affischer om 80-års jubileèt, för uppsättning på anslagstavlor runt om i kommunen.
Mötet beslutade att så kommer att ske.
8. Torpvandring 11 september kl 14.00 Torpvandring är planerad i Mörhults rote. Nils Jonsson och Gillis Ek samt Åke
Davidsson kommer att guida oss.
9. Övrigt Roger informerar att en elspis till Fattigstugan är inköpt och att mulltoan är installerad.
10. Nästa möte Nästa sammanträde bestämdes till torsdagen den 4 augusti kl 19.00 i Hembygdsgården. Roger avslutar
sammanträdet och tackar för visat intresse.
Vid protokollet

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

………………………………………….
Gunilla Ljungberg

