Protokoll fört vid Svenarums Hembygdsförenings styrelsemöte den 15
februari 2018 i Församlingshemmet, Svenarum.

Närvarande:
Frånvarande:

Roger Andersson
Urban Ygemar
Arne Gunnarsson
Lars Andersson
Johannes Eckerström Sören Eriksson
Christer Glenvik
Lena Glenvik

Johan Haggård
Gunilla Ljungberg
Inger Bragd
Georg Almlöf

Kerstin Axelsson
Ing-Marie Johansson
Thomas Ljungberg
Margareta Karlsson

Gösta Johansson

1. Mötets öppnande. Ordföranden Roger Andersson hälsar alla välkomna och öppnar därmed sammanträdet.
2. Justeringsman. Till att justera dagens protokoll valdes Lars Andersson.
3. Föregående protokoll. Sekreteraren läser föregående mötes protokoll, som godkändes och lades till handlingarna.
4. Försäljningen av boken Mellan Härån o Rasjön. Vi har sålt ungefär som tidigare år och mestadels till de kunder vi redan har.
Flera personer har sagt att årets upplaga är en trevlig och intressant bok.
Ordföranden är orolig för bokens framtid. Medelåldern är hög i redaktionskommittén och inga yngre kandidater finns. Arbetet med
2018 års bok har dock redan börjat och de har ett sammanträde under maj månad. Vi uppmanas lämna manus om vi har något
intressant att bidraga med.
5. Ekonomin. Kassören är inte närvarande med har lämnat en resultat och balansräkning för 2017. Vi har ett positivt resultat på plus
3 899:-. Diskuterades el byggnader kontot, som samtliga tycker är för högt 18 272:-. Har vi för stor säkring? Ordföranden ska kolla
säkringen och höra med kassören hur det har varit tidigare.
6. Årsmötet, när var och hur? Beslutades att förlägga årsmötet till Folkets Hus, Hok torsdagen den 8 mars kl 19.00. Arne får i
uppdrag att skriva en historik om Folkets Hus, som i år firar 90 årsjubileum. Christer ska vara behjälplig med bilder från åren som
gått. Vi ska servera frallor med ost och skinka samt en kaka. Grupp 2 och 4 är ansvariga, men som vanligt hjälper alla som har
möjlighet till med serveringen. Ing-Mari köper in frallorna. Hembygdsföreningen bjuder samtliga närvarande på kaffet. Vi ska sälja 2
lottringar, pris per lott 10:-. Gunilla och Ing-Mari ska köpa in vinsterna, som består av olika sorters chark samt ostkaka. Vi kommer att
annonsera i Finnveden samt Skillingaryd.nu. Christer ansvarar. Christer ska också göra affischer till våra anslagstavlor, 2 i Hok och 1 i
resp Vaggeryd, Svenarum, Hagafors och Hubbestad. Kerstin ansvarar för att verksamhetsberättelsen kommer till stånd. Ordföranden
ska skicka medlemsbrev/inbjudan till alla medlemmar. Ordföranden ska besöka Handelsbanken under v 8 och vi hoppas då få klart
med swish-konto, så vi kan använda oss av det vid årsmötet.
7. Årets aktiviteter. Gammaldags vårbrukardag ska anordnas i samarbete med LRF. Plats: Hembygdsgården i Svenarum och tid: en
lördag i maj. Anders Rosenqvist kommer att plöja och så på åkern i anslutning till Hembygdsgården. Vi ska ha byggnaderna öppna
och ev ställa ut jordbruksredskap. Valborg och 6 juni ska firas traditionsenligt och beslutades att tillfråga Hans Edberg, Hok att hålla
vårtalet. Per Carlsson, Hubbestad är ett annat förslag. Ordföranden ansvarar. Förslag till talare den 6 juni är Rune Toftgård,
Stockholm. Kerstin frågar honom. Ordföranden vill att vi redan nu bokar datum för övriga aktiviteter. Vi bokar Söndagen den 1 juli
kl 15.00 för en sommarsöndag. Ordföranden ska kontakta kyrkomusiker Ellinor Norberg om hon vill vara delaktig och sammankalla
några lokala sång- och musik förmågor för underhållning vid det tillfället. Lördagen den 11 augusti kl 19.00. Vi funderar på
underhållningen och tar upp frågan vid nästa möte. Eventuellt en torpvandring i september månad. Kura skymning 5 oktober kl
19.00.
8. Brokyrkans invigning. 25 februari invigs den nyuppförda Brokyrkan i Hok. Hembygdsföreningen kommer att delta och
överlämna en gåva för trädplantering via Världsnaturfonden.
9. Hembygdsrådets årsmöte. Äger i år rum den 21 mars och Svenarums hembygdsförening är ansvarig. Mötet börjar i kyrkan med
information av Lars om restaureringen och den unika Schiörlinorgeln. Sedan fortsätter vi i Församlingshemmet. Vi kommer att få
information om arkivering av handlingar bl a. Grupp 1 oh 3 ansvarar för fikat som består av frallor och 1 hembakad kaka.
10. Övriga frågor. Ordföranden ska äska pengar för byte av tak på Nisses lada. Vi ska byta vindskivorna på ladugården.
Diskuterades om vi kunde ha en grupp ”värdar/arbetslösa pensionärer” som kan ta ansvar för småreparationer och målning av
byggnaderna mm.
11. Nästa möte. Beslutades till torsdagen den 12 april kl 19.00 i Församlingshemmet.
12. Mötet avslutas. Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar därmed sammanträdet.

Vid protokollet

Justeras
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Kerstin Axelsson
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Lars Andersson

