Protokoll
Fört vid Svenarums Hembygdsförenings styrelsemöte den 6 april 2017
i Församlingshemmet, Svenarum
Närvarande: Roger Andersson
Sören Eriksson
Margareta Karlsson

Christer Glenvik
Inger Bragd
Johan Haggård

Lena Glenvik
Johannes Eckerström
Gösta Johansson

Kerstin Axelsson
Ing-Marie Johansson

Frånvarande: Arne Gunnarsson
Gunilla Ljungberg

Thomas Ljungberg
Lars Andersson

Urban Ygemar

Georg Almlöf

1. Mötets öppnande Ordföranden Roger Andersson hälsar alla välkomna och öppnar därmed sammanträdet.
2. Justeringsman Till att justera dagens protokoll valdes Christer Glenvik.
3. Föregående protokoll Ordf läser föregående mötes protokoll, vilket är årsmötesprotokollet. Protokollet godkändes och
lades till handlingarna.
4. Medlemmar som ej betalat medlemsavgiften.
Ett antal medlemmar har inte betalat medlemsavgiften för 2015 och 2016. Dessa har inte fått något inbetalningskort för 2017.
Mötet beslöt att sekreteraren ska författa ett påminnelsebrev och maila det till Roger för att sedan skickas vidare till
medlemmen. Lena meddelar att 151 medlemmar har betalat årsavgiften för 2017.
5. Flyktfåglarna (projekt i Svenarums skola) Svenarums skola har kontaktat Hembygdsföreningens ordf pga att de tänkt
anordna en resa till Tåkern för att titta på fåglar som rastar där. Denna resa är planerad i maj månad. Skolan vill söka bidrag till
resan från Remida, ett kreativt återanvändningscenter i Vaggeryds kommun men det är bara föreningar som kan söka bidrag
därifrån och därför vill skolan att Hembygdsföreningen söker bidraget. Vi beslutar att hjälpa till med detta.
Hembygdsföreningen är mån om ett gott samarbete med Svenarums skola. Vi bör bjuda in barnen till Hembygdsgården.
6. Serveringsgrupperna Vi beslutar att grupperna ska fungera som tidigare och att 2 grupper jobbar ihop vid varje servering.
Kerstin skriver in de nya medlemmarna och mailar listan till Ordf.
7. Valborg Valborgsmässoafton kommer att firas traditionsenligt. Lilian Modell, Långserum är kallad som talare. Musikkåren
och kören kommer att medverka. UV-kåren kommer att tåga med facklor upp till Församlingshemmet.
Ansvarar för serveringen gör grupperna 2 och 4. Vi kommer att anordna lotteri och fyrverkeri. Ing-Marie föreslår att Ordf ber
körledaren Ellinor Norberg ordna så att kören även sjunger inne under tiden vi dricker kaffe. Christer annonserar.
8. Gammaldags vårbrukardag tillsammans med LRF Anders Rosenqvist, Långserum kommer att stå som värd denna dag.
Hembygdsföreningen står för korvgrillning mm. Mer information kommer.
9. Nationaldagen Kommunfullmäktiges ordförande Christer Holmgren kommer att högtidstala i Hembygdsgården den 6 juni.
Musikkåren spelar. ”Tjernobylbarnen” bjuds in. Grupperna 1 och 3 ska servera kaffe och ”Svenarumsbakelse”.
Kommunen gör en gemensam annonsering.
10. Övriga arrangemang i sommar Vi har kallat ”Lindbergarna” till den 2 juli men de har tackat nej. Alla funderar på vem vi
ska kalla dels till sommarsöndag den 2 juli och dels till hemvändarsöndagen den 13 augusti. Vad gäller byavandringen i Hok i
september har Ordf talat med Hoks Intresseföreningen, Jan Gustafsson och han är villig att hjälpa till med den dagen.
Diskuteras hur vi bättre ska marknadsföra oss utan att betala dyr annonsering. Vi måste även locka de unga att bli intresserade.
Johan får i uppdrag att lägga ut Svenarums Hembygdsförening på Face-book med en länk till vår hemsida.
11. Mail och telefonlista för nya styrelsen Christer ansvarar för att alla styrelsemedlemmar får en uppdaterad mail- och
telefonlista.

12. Övriga frågor
 I samband med vårt 80-års jubileum fick hembygdsföreningen ett presentkort på 500:- av Svenska Kyrkan i
Svenarum. Ordf överlämnar presentkortet till Inger som kommer att använda pengarna för blominköp till
Hembygdsgården.
 Patricia Hallman, Jönköpings läns museum är verksamhetsanordnare i hembygdsfrågor. Hon är vår kontaktman och
Ordf har träffat henne. Hon anordnar wikipediakurser i Jönköpings län. Wikipedia är ett digitalt uppslagsverk och
innehållet utvecklas av dess användare. Genom att jobba med Wikipedia digitaliserar vi vår historia och gör den
sökbar. Detta är ett led i att kunna lägga ut mer information om hembygden på internet. Patricia uppmanar nu
hembygdsföreningen att ordna sådana kurser, så kallade skrivarstugor i Svenarum. Man samlas några stycken och det
är en fördel om man har med egen dator. Detta är för både medlemmar och icke medlemmar. Alla är välkomna.
 Taket på ladugården måste rengöras. Vindskivor ska bytas. Georg får uppdrag att måla det som behövs.
 Den årliga städningen i alla hus ska vara klar till den 25 maj, då Hembygdsgården är uthyrd till Svenarums kyrka.
 På årsmötet fick styrelsen i uppdrag att välja den 3:e personen i valberedningen. Detta tas upp igen på nästa möte.
 Ordf hälsar från Sven-Erik, som tackar så mycket för diplom o blommor, som han fick i samband med att han lämnade
styrelsen vid årsmötet.
13. Nästa möte Nästa möte bestämdes till torsdagen den 18 maj kl 19.00 i Hembygdsgården. Ordf tackar för visat
intresse och avslutar sammanträdet.

Vid protokollet

………………………………………..
Kerstin Axelsson

Justeras

………………………………………….
Christer Glenvik

