Protokoll fört vid Svenarums Hembygdsförenings styrelsemöte
den 31 juli 2017 i Nisses Lada, Hembygdsgården, Svenarum.
Närvarande: Roger Andersson
Arne Gunnarsson
Johannes Eckerström
Johan Haggård

Christer Glenvik
Inger Bragd
Margareta Karlsson

Frånvarande: Urban Ygemar
Thomas Ljungberg

Sören Eriksson
Ing-Marie Johansson
Lars Andersson Georg Almlöf

Lena Glenvik Kerstin Axelsson
Gunilla Ljungberg
Gösta Johansson

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 Ordföranden läser föregående mötes protokoll. På punkt 11 övriga frågor meddelar ordföranden att
han kommer att få en offert om Swish från Handelsbanken. F ö godkändes protokollet och lades till handlingarna.
4. Hemvändardagen den 13 augusti kl 14.00 Christian Säll och Mats Bergman kommer att stå för underhållningen. Christer
får i uppdrag att ladda ett USB-minne med bilder från 50-talet och till dags dato för visning av ett bildspel under
eftermiddagen. Johan lånar ut sin projektor och ordföranden ska kolla var hembygdsföreningens projektorduk finns. Christer
har mycket tidningsurklipp från samma tid, som är scannade, som också kommer att visas. Grupp 1 och 3 ansvarar för
serveringen men mötet bestämmer att alla ska hjälpa till. Det kommer att serveras våfflor med sylt och grädde. Ordf ber Lars
vara samordnare. Ordf kommer att köpa godis för försäljning i vår affär. Christer annonserar. Affischer ska sättas upp på
anslagstavlor i Hok, Vaggeryd, Vrigstad, Nydala och Svenarum.
5. Byavandring i Hok 10 september kl 14.00 Jan Gustafsson, som är tillfrågad som ciceron under vandringen, är förhindrad
den dagen men kommer att hjälpa till med utdelning av informationsblad, som vi ska lägga i alla brevlådor i Hok med omnejd.
Samlingsplats vid Brokyrkan (nya Pingstkyrkan) och planeringen är att en grupp går norrut och en söderut. Återträff vid
Folkets Hus, där den medhavda fikan kan intas. Vandringen kommer att ta ca 3 timmar. Gruppen som ansvarar för vandringen
ska träffas före den 14 augusti. Roger är sammankallande. Övriga i gruppen är Arne Gunnarsson, Gillis Eek, Lennart
Gustavsson och Christer Glenvik. Eventuellt ska Georg Almlöf och Margareta Hylén tillfrågas. Vi ska annonsera på Facebook
och Hokabo.se.
6. Kura skymning Mötet beslutade att Kura Skymning blir fredagen den 6 oktober kl 19.00. Vi ska undersöka om Gunnar
Malmgård eller Martin Wänerholm kan komma och stå för underhållningen den kvällen.
7. Boken Mellan Härån och Rasjön Ordföranden ska kontakta Georg, som är med från vår förening.
8. Valberedningen Vid årsmötet i mars 2017 utsågs inte den tredje personen i valberedningen, vilket styrelsen skulle göra
under året. Styrelsens förslag är Björn Pettersson, Lillängen. Ordföranden kommer att tillfråga Björn.
9. Ekonomirapport Kassören Lena redogör för föreningens ekonomi. Vårt totala tillgodhavande är 239 222:-. En
medlemsavgift har inkommit sedan förra sammanträdet så nu är vi 164 betalande medlemmar. Vi ligger på plus när det gäller
in- och utgifter vid våra evenemang. Lena ska öppna ett Swish-konto på Nordea snarast.
10. Nästa möte Nästa möte bestämdes till torsdagen den 21 september kl 19.00, hos Lena och Christer Glenvik, Spovstigen 6,
Hok. Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.
Vid protokollet

Justeras

……………………………………….. …………………………………………………….
Kerstin Axelsson
Christer Glenvik

