Protokoll fört vid Svenarums Hembygdsförenings styrelsemöte den 21 nov
2017 i församlingshemmet, Svenarum

,

Närvarande: Roger Andersson Christer Glenvik, Lena Glenvik, Kerstin Axelsson, Arne Gunnarsson, Lars
Andersson Gunilla Ljungberg, Johannes Eckerström, Margareta Karlsson, Gösta Johansson,
Ing-Marie Johansson
Frånvarande: Urban Ygemar, Sören Eriksson, Inger Bragd, Thomas Ljungberg, Johan Haggård, Georg Almlöf
Vi får information av Lars, som jobbar med kulturarvsfrågor inom Svenska Kyrkan, om digitala kyrkogårdsvandringar. Han
berättar om att det finns ett antal gravar med intressanta eller speciella personer. Berätta lite om deras levnadsöden, samt bilder
och en levande berättelse. Dessa gravar hittar man på www.kyrkoguiden.se och sedan via QR-kod med en smartphone. Det
finns ett antal på Byarums kyrkogård och Lars jobbar med att lägga in flera där och sedan även på Svenarums kyrkogård.
1. Mötets öppnande Ordföranden Roger Andersson hälsar alla välkomna och öppnar därmed sammanträdet.
2. Justeringsman Till att justera dagens protokoll valdes Gunilla Ljungberg.
3. Föregående protokoll. Sekreteraren läser föregående mötes protokoll. På punkt 9 meddelar sekreteraren att Brokyrkan
kommer att invigas först i februari 2018. F ö godkändes protokollet och lades till handlingarna.
4. Ekonomi. Kassören Lena redogör för läget i kassan. Totalt tillgodohavande 228 715:-. Lena har skickat en påminnelse till
ett antal medlemmar som inte betalat årsavgiften. Några har svarat och det är idag 170 betalande medlemmar, varav en ny
medlem. Vi har en vinst på ca 900:- när det gäller våra aktiviteter under sommaren. Minnesgåvor på 8 150:-har inkommit med
anledning av Sven-Eric Karlssons bortgång.
5. Utvärdering av året som gått. Styrelsen är nöjd med årets arrangemang, men mera publik är alltid önskvärt. Angående
byavandringen i Hok får de som guidade oss en eloge för engagemang och utförlig information om det som en gång varit.
6. Taket Nisses lada. Lars och Roger har tittat på taket och det behöver läggas om. Teglet vittrar. Roger ska äska pengar från
Hembygdsrådet till utgifter för inköp av nytt tegel.
7. Byte bank. Mötet beslutade att ordf och kassören ska besöka Handelsbanken för diskussion angående bankbytet.
8. Vice ordförande. Ingen lösning.
9. Person till valberedningen. Förslag Margareta Claesson , Jan-Olof Elg eller Karl-Göran Elg. Roger ska tillfråga dessa.
10. Hembygdsrådets årsmöte. Hembygdsrådet har sitt årsmöte någon gång i mars månad. Det är Svenarums
Hembygdsförening som är värd för mötet och som står för programmet. Beslutades att Lars Anderson och Kristina Nordqvist
ska berätta om den unika Schiörlinorgeln från 1798, som finns i Svenarums kyrka.
11. Boken Härån-Rasjön. Är klar för försäljning. Finns hos Georg Almlöf.
12. Intressanta kulturhistoriska miljöer. Vad finns utmed våra vandringsleder Höglandsleden och Munkaleden?
13. Nästa möte. 6 februari 2018 i Svenarums församlingshem kl 19.00. Vi uppmanas fundera på evenemang för kommande
säsong.
14. Övriga frågor. Johannes och Kerstin berättade om skolresan "Flycktfåglar till Tåkern", som de gjort tillsammans med
Svenarums skola. Brev med tack från Tjernobylbarnen har inkommit. Förslag till program för årsmötet 2018 är att vi
uppmärksammar Folkets Hus, Hok som fyller 90 år. Dag bestämdes till den 8 mars.
15. Mötet avslutas. Ordf tackar för visat intresse, önskar samtliga i styrelsen GOD JUL och avslutar därmed sammanträdet.
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