Protokoll
fört vid Svenarums Hembygdsförenings styrelsemöte den 18 maj 2017 i Nisses Lada,
Hembygdsgården, Svenarum
Närvarande:

Ordf Andersson
Arne Gunnarsson

Frånvarande:

Thomas Ljungberg
Gösta Johansson

Christer Glenvik
Lena Glenvik
Inger Bragd
Gunilla Ljungberg
Margareta Karlsson
Lars Andersson
Urban Ygemar
Georg Almlöf
(Sören Eriksson ej kallad av misstag, av CG)

Kerstin Axelsson
Ing-MarieJohansson
Johan Haggård

1. Mötets öppnande Ordföranden Ordf Andersson hälsar alla välkomna och öppnar därmed sammanträdet.
2. Justeringsman Till att justera dagens protokoll valdes Christer Glenvik.
3. Föregående protokoll Kerstin läser föregående mötes protokoll. Ordf kommenterar: Punkt 5 Det har inte blivit någon resa till
Tåkern i vår för Svenarums skola, den kommer att ske under höstterminen i stället. Punkt 8 Vårbrukardagen blev inställd. Punkt 10
Johan har lagt ut Hembygdsföreningen på Face-book och han kommer att lägga ut information där kontinuerligt. Därefter godkändes
protokollet och lades till handlingarna.
4. 6 juni Musikkåren är tillfrågad och kommer att medverka. Christer Holmgren kommer att tala. Ordf har talat med Annette
Andersson och bjudit in Tjernobylbarnen att delta och även medverka. Vi hoppas och tror att vi får 150 besökare. Grupp 1 och 3
ansvarar för serveringen.
5. Ekonomin Kassören Lena redovisar ekonomin , vårt totala tillgodohavande är i dag 244 558:-. Mötet diskuterade om vi ska skaffa
mobiltjänsten swish för överföring av pengar eller inte. Det ligger i tiden att ha ett smidigt betalningssätt när vi inte kan eller ska
hantera kontanter i framtiden. Lena får i uppdrag att ta reda på ev avgifter och dyligt innan vi tar ställning.
Lena meddelar att 163 medlemmar hittills i år har betalat årsavgiften på 100:-.
6. Bidrag från kommunen Hembygdsföreningen har fått ca 7000:-/år i bidrag från Vaggeryds kommun/hembygdsrådet. Nu ska
Vaggeryds kommun se över all bidragshantering. 50 000:- ska fördelas bland kulturföreningar i kommunen . På detta sätt att fördela
kommer det att bli en pott över i slutet på året . I den potten kan föreningarna sedan söka ytterligare bidrag. Ordf återkommer med mer
information.
7. Arbetskvällar Det har varit dålig uppslutning hittills på arbetskvällarna. Beslutades att Christer ska skicka ut en påminnelse till alla
inför varje ny måndagskväll som är arbetskväll. Nästa gång vi ska träffas är måndagen den 5 juni kl 17.00.
8. Sommarsöndag 2 juli Jan-Olof Elg m fl från familjen Elg i Svenarum kommer att medverka och stå för hela programmet. Vi ska
anslå affischer på kommunens anslagstavlor samt på hemsidan. Grupp 2 och 4 ansvarar för serveringen.
9. Hemvändardagen 13 augusti Christian Säll och Mats Bergman kommer att medverka.
Arne Gunnarsson får i uppdrag att fotografera under dagen eftersom Christer Glenvik inte kommer att vara närvarande.
10. Byavandring 10 september i Hoks samhälle Arne är ansvarig och till sin hjälp har han Jan Gustafsson, Lennart Gustavsson och
Gillis Ek. De kommer att träffas och planera dagen. Christer tycker vi bör ha en portabel högtalaranläggning under vandringen för att
informationen ska höras. Han får i uppdrag att undersöka vad en sådan kostar.
12. Övriga frågor
 Ordf påminner om att städningen av byggnaderna på Hembygdsgården ska vara klar senast den 24 maj.
 Ordf informerar om att hembygdsföreningen fått 3 böcker i gåva. Det är Byarums Hembygdsförenings årsbok 2016,
Sammankomst i tid och rum samt Släktbok familjen August och Hulda Svahn av Christer Svensson.
 Georg har varit kontaktperson för Mellan Härån o Rasjön. Vem tar det uppdraget i år undrar Ordf ?
 Mötet är överens om att erbjuda Johan Haggård föreningens vice ordförandeskap. Ordf kontaktar Johan.

13. Nästa möte Nästa möte måndagen den 26 juni kl 18.00 i Hembygdsgården. Gunilla ansvarar för fikat. Ordf tackar för visat intresse
och avslutar sammanträdet.
Vid protokollet
………………………………………..
Kerstin Axelsson

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

