Protokoll fört vi styrelsemöte hos Lena och
Christer Glenvik den 21 september 2017

Närvarande: Roger Andersson, Christer Glenvik, Lena Glenvik, Gunilla Ljungberg, Margareta Karlsson och
Ing-Marie Johansson
Frånvarande: Urban Ygemar, Sören Eriksson, Thomas Ljungberg, Lars Andersson, Georg Almlöf, Kerstin Axelsson
Arne Gunnarsson, Inger Bragd, Johannes Eckerström, Gösta Johansson och Johan Haggård
§ 1.

Till sekreterare för mötet utsågs Christer Glenvik och att justera detta protokoll, Gunilla Ljungberg.

§ 2.

Föregående protokoll genomgicks, godkändes, och lades till handlingarna.

§ 3.

Kassören gick igenom det ekonomiska läget: Kassa 13 687, Plusgiro 67 922 och Fasträntekonto 150 103.
Ordf Roger Andersson meddelade att övergången till annan bank får vänta p g a tidsbrist hos banken. Återkommer.
Medlemmar, som inte betalt medlemsavgiften i år, kommer att tillskrivas och påminnas.

§ 4.

Projektet Flycktfåglar, d v s besök på fågelmuseet vid Tåkern med Svenarums skola, sker i dagarna. Kerstin Axelsson
kommer att åka med. Även vår Johannes Eckerström, fast som elevanhörig.

§ 5.

Man har på förslag att utefter våra vandringsleder sätta upp informationsskyltar om sevärdheter vid vissa intressanta
platser utmed vägen. Nils Jonsson tillfrågas om viss medverkan.

§ 6.

Kura skymning: Praktiskt skall vi hålla med korv och bröd. Vårt lager av dessa varor skall ses över och
kompletteras vid behov. Vi kommer att köra en lottring. Lottring och priser till denna kommer Gunilla Ljungberg att
ordna.

§ 7.

Mail från Hembygdsförbundet har anlänt; Förteckning över diverse utbildningar samt den 28/10 möte och
information om hur vi kan rekrytera och intressera ungdomar in i hembygdsrörelsen. Intresserade att medverka hör
av sig till ordf.

§ 8.

"Hösta in Hembygdsgården" sker den 2/11 fr kl 17.00. Välkomna!

§ 9.

Brokyrkan i Hok invigs under Allhelgonahelgen. Vi planerar att uppvakta med att plantera träd i Afrika. Ordf
medverkar, fixar träden och Christer dokumenterar. Alla är välkomna.

§ 10. Inga övriga frågor.
§ 11. Nästa möte blir den 21/11 kl 19.00 i Svenarums församlingshem.

Vid protokollet
Justeras
------------------------------------Christer Glenvik
-------------------------------------Gunilla Ljungberg

