Protokoll fört vid Svenarums Hembygdsförenings styrelsemöte
den 2 februari 2017 i Församlingshemmet, Svenarum.
Närvarande: Roger Andersson
Gunilla Ljungberg
Johannes Eckerström
Frånvarande: Sören Eriksson
Georg Almlöf

Lennart Gustavsson
Arne Gunnarsson
Inger Bragd
Thomas Ljungberg

Lena Glenvik
Lars Andersson
Ing-Marie Johansson
Sven-Eric Carlsson

Kerstin Axelsson
Christer Glenvik
Theres Gradin

1. Mötets öppnande
Ordföranden Roger Andersson hälsar alla välkomna och öppnar sammanträdet.
2. Redogörelse av medlemsantal och kassarapport
Kassören Lena Glenvik meddelar att hembygdsföreningen i dagsläget har 312 medlemmar, betalande är 193 och ständiga
medlemmar är 119.
Totalt tillgodohavande är 257 089:-. Kostnader 93 457:- och intäkter 79 192:- vilket betyder ett minusresultat på 14 265:-.
3. Mellan Härån och Rasjön
Försäljningen har gått bra. Någon menar att tryckerikostnaderna är höga. Mötet skickar en hälsning till redaktionskommittén att
de bör ta fram offerter från några tryckerier inför detta årets tryckning för att ev få ner kostnaden.
4. Bok till Svante Svanström
Roger meddelar att han fått tips från Rolf Fredriksson att skicka Mellan Härån och Rasjön till Svante Svanström, eftersom en
artikel i boken handlar om honom. Mötet ger Roger i uppdrag att ombesörja detta och samtidigt skicka med en hälsning från
Hembygdsföreningen i Svenarum.
5. Årsmötet
Årsmötet blir i år i Hubbestads Missionshus den 23 mars kl 19.00. Kerstin bokar lokalen. Roger föreslår att vi kallar Hans
Thunander, Växjö för ett kåseri i ett intressant ämne. Alla ska hjälpas åt med fikat. Gunilla och Kerstin är ansvariga. Lennart
ansvarar för lotterier medelst åror. Kerstin och Roger kommer att författa verksamhetsberättelsen för 2016 och Christer får i
uppdrag att plocka in några bilder i den. Roger och Lena ansvarar för utskick och kallelse till alla medlemmar. Christer
ansvarar för annonsering i Skillingaryd.nu och Finnveden.
6. Verksamhetsplan 2017
Valborgsmässofirande den 30 april, förslag till talare Lilian Modell eller Gert Jonsson.
6 juni förslag till talare Per Pettersson, Skillingaryd eller Christer Holmgren, Vaggeryd.
Sommarsöndag 2 juli kl 14.00 förslag att kalla ”Lindbergarna”
Hemvändarsöndag den 13 augusti kl 14.00.
Byavandring i Hok 10 september, Arne Gunnarsson är behjälplig vid planeringen.
Kura skymning i början av oktober.
7. Fler medarbetare till hembygdsgården
Roger kommer att skriva något om detta i kallelsen till årsmötet.
8. Vad finns att förbättra i hembygdsgården 2017?
Vindskivorna på ladugården och affären ska bytas under sommaren.
9. Dokumentationen över verksamheter i socknen.
Christer har besökt tre industrier och dokumenterat deras verksamhet och han kommer att fortsätta med detta arbete under året.
10. Måndagsträffar
1:a måndagen varje månad april-sept har vi arbetsmöte i Hembygdsgården. Alla som kan ska vara med. Vi ska bl a titta på de
900 dokumenterade föremålen som finns i Hembygdsgården, därför att alla i styrelsen ska känner till våra inventarier. Alla
styrelsemedlemmar bör ha denna dokumentation på ett USB minne. Christer ska tala med Nils Jonsson, som gjort
dokumentationen, om detta.

11. Nästa möte
6 april kl 19.00 i Svenarums Församlingshem. Inger ansvarar för fikat.
12. Övriga frågor
 Efter 20 år i styrelsen, tackar Lennart Gustavsson för sig. Han har avsagt sej uppdraget från och med årsmötet 2017.
Han är dock gärna med och arbetar när något behöver göras i Hembygdsgården.
 Östra Fiberföreningen har nu fått sina pengar och de kommer att uppmana alla intresserade att betala ett förskott på
5000:-. Det är mötes mening att Hembygdsföreningen vill ansluta sej till dataöverföring via fibernät.
 Vi beslutar att inte byta lås på byggnaderna i Hembygdsgården. Frågan kom upp efter inbrottet under hösten 2016 då
nycklarna försvann.
 Hembygdsföreningen har fått en förfrågan från Johan Haggård om vi vill ha en gammal ”maa-vagn”, som han vill
skänka till föreningen. Vi tackar och tar emot.
 Är swish något för Hembygdsföreningen? Lena ska kolla vad det kostar och återkommer med besked.
 Valberedningen har ett förslag att suppleanterna ska väljas för ett år i taget. Ingen har något emot detta.
 Beslutades att köpa en blomma och besöka Sven-Eric, som inte kan vara med pga sjukdom.

13. Avslutning
Roger tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

Vid protokollet

………………………………………..
Kerstin Axelsson

Justeras

………………………………………….
Christer Glenvik

