Protokoll fört vid Svenarums Hembygdsförenings styrelsemöte
den 26 juni 2017 i Nisses Lada, Hembygdsgården, Svenarum.

Närvarande: Roger Andersson
Arne Gunnarsson
Margareta Karlsson
Frånvarande: Thomas Ljungberg
Johan Haggård

Christer Glenvik
Inger Bragd
Lars Andersson
Urban Ygemar
Sören Eriksson

Lena Glenvik
Gunilla Ljungberg

Kerstin Axelsson
Ing-Marie Johansson

Georg Almlöf
Gösta Johansson

Johannes Eckerström

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 Kerstin läser föregående mötes protokoll. På punkt 12 övriga frågor angående vice
ordförandeskapet har ordf inte ännu kontaktat Johan Haggård. Däremot har han kontaktat Georg Almlöf, som lovat vara
kontaktperson för boken Mellan Härån och Rasjön även under 2017.
4. Sommarsöndag 2 juli kl 14.00. Familjen Elg, Svenarum m fl kommer att stå för underhållningen. Grupp 2 och 4 är
ansvariga för servering och lotteri. Christer har annonserat. Affären kommer att vara öppen för godisförsäljning. Ordf köper in
godis. Lars lovar klippa gräset under denna vecka. Christer har högtalare och förstärkare, som han lånar ut under söndagen.
Christer får i uppdrag att göra en affisch att vi just ida,g den 2 jul,i säljer boken Mellan Härån och Rasjön i affären för 50:-/st.
Christer får också i uppdrag att skriva och sätta upp en affisch om Hemvändardagen på vår anslagstavla på Hembygdsgården
till söndag. Christer kommer att filma under dagen. Johan får i uppdrag att lägga ut denna information på Face-book.
5. Slåtter Beslutades om slåttergille den 13 juli kl 17.00. Christer annonserar detta på hemsidan. Vi ska även annonsera detta
den 2 juli på vår anslagstavla. Korv med bröd kommer att serveras. Ta med lie, röjsåg och räfsa. Kom mangrant.
6. Uppsnyggning av trappan åt väster Vi ska rensa bort, gräs och mossa från trappan mot väster. Vi ska även rengöra några
av taken från mossa. Ordf kontaktar Georg om målning som behöver göras under sommaren. Ordf har funderingar på vem som
äger gärdesgården mot väster. Han ska undersöka detta.
7. Hemvändarsöndagen Den 13 augusti kommer vi att ha en hemvändardag i Hembygdsgården. Den söndagen står Christer
Säll och Mats Bergman för underhållningen. Ordf kommer att annonsera att ordet är fritt för delgivning av minnen från
hembygden. Vi kommer att visa bildspel och ev gamla skolfoton ska sättas upp. Mötet diskuterar om vi ska ha någon femkamp
eller dyl. Vi funderar på detta till nästa möte.
8. Byavandring i Hok 10 sept Arne redogör för sina tankar om vandringen. Han tror att vandringen kan ta ca 3 tim. Två
grupper kommer att bytas av och besöka norra och sedan södra Hok. Arne kommer under dagen att ha Jan och Lennart
Gustafsson, Gillis Ek, Roger och Christer till hjälp. Denna grupp ska träffas innan och Roger är sammankallande.
Informationsblad kommer att delas ut om vandringen till alla hushåll i Hok med omnejd. Vi får låna bärbar högtalaranläggning
av Folkets Hus under dagen.
9. Arkivens dag 2017 Arkivens dag infaller i år den 11 november och årets tema är Synd och Skam. Mötet tycker att det är
för kallt och ruggigt i november för att anordna något på Hembygdsgården. Vi frågar oss om detta ska samordnas med de andra
hembygdsföreningarna i Vaggeryds kommun. Vi hänskjuter frågan till Hembygdsrådet.
10. Förfrågan från flyktingboendet Yxenhaga. Flyktingförläggningen bedriver Sommarskola för ungdomar på Yxenhaga.
Detta är ett "leaderprojekt" och förfrågan gäller om hembygdsföreningen ska stå som anordnare, och att då använda vårt
organisationsnummer för detta projekt. Nu är vi sent ute eftersom denna sommarskola redan pågår, men mötet är ense om att
vid eventuellt behov i augusti kan vår förening ställa upp.

11. Övriga frågor
 Kassör Lena redogör för ekonomin som för närvarande är god. Hon har kollat vad det innebär att ansluta sig till
Swish. Mötet beslutade att vänta tills ordf har talat med Handelsbanken. Mötet bestämde att inte ta emot några gamla
mynt vid serveringen 2 juli.
 Christer informerar om att han har tagit reda på hur mycket en bärbar högtalaranläggning kostar och att han kommer
att inköpa en sådan.
 Lars har ett förslag att vi ska köpa in några grupper trädgårdsmöbler med gammaldags design till föreningen.
12. Nästa möte Nästa möte måndagen den 31 juli kl 19.00 på Hembygdsgården. Margareta ansvarar för fikat. Den 3 juli
(första måndagen i månaden) har vi arbetsdag kl 17.00. Roger tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

Vid protokollet

………………………………………..
Kerstin Axelsson

Justeras

………………………………………….
Christer Glenvik

