Protokoll fört vid Svenarums Hembygdsförenings styrelsemöte den 12
april 2018 i Församlingshemmet, Svenarum.
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Roger Andersson
Margareta Karlsson
Frånvarande:
Johan Haggård
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Gunilla Ljungberg
Ing-Marie Johansson
Thomas Ljungberg

Kerstin Axelsson
Lars Andersson

Urban Ygemar

1. Mötets öppnande. Ordföranden Roger Andersson hälsar alla välkomna och öppnar sammanträdet.
2. Justeringsman. Till att justera dagens protokoll valdes Margareta Karlsson.
3. Föregående protokoll. Sekreteraren läser föregående mötes protokoll, se punkt 11 övriga frågor som godkändes och lades
till handlingarna.
4. Ekonomin. 158 medlemmar har betalat årsavgiften hittills i år. Eftersom vi nu har våra tillgodohavanden på
Handelsbanken kommer plusgirot på Nordea 86 103 kr att överföras till Handelsbanken from 2018-05-01. Innehavet på
Swedbank 150 103 kr kommer även det att överföras till Handelsbanken. Totalt tillgodohavande 246 481kr. Kommande
utbetalningar 3 916 kr. Christer får i uppdrag att göra 5 anslag med vårt swishnummer.
5. Valborg. Talare blir Per Carlsson, Västersol, Hubbestad. Ordföranden har även tillfrågat Hans Edberg, Hok, som avböjde
men kommer gärna ett annat år . Serveringen ansvarar grupp 2 och 4 för. Inger och Roger är sammankallande. Eld och
fyrverkeri ansvarar Lars för. Kören och musikkåren medverkar som traditionen bjuder. Kl 20 startar vi.
6. Arkivering. Ordföranden ställer frågan om vi ska arkivera hembygdsföreningens handlingar hos Jönköpings läns
Folkrörelsearkiv. Vilka handlingar i så fall? Mötet beslutade att inbjuda arkivarie Anna Sundin till nästa styrelsemöte. Christer
har många bilder i sitt bildarkiv som borde ses över och även beskrivas var, vem och när.
7. Städning Hembygdsgården. Måndagen den 23 april kl 18.00 blir det vårstädning på Hembygdsgården. Vi ska städa ute
samt Fattigstugan och Nisses Lada. Det bjuds på korv o kaffe. Svenarums kyrka har gudtjänst på Hembygdsgården den 10 maj.
8. Takbyte Nisses Lada. Hembygdsföreningen har begärt pengar från Vaggeryds kommun, som hembygdsrådet fördelar och
vi har fått 25 000:-, som ska användas för takrenovering av Nisses Lada. Ordf kommer att rådgöra med byggnadsingenjör Per
Carlsson, Hubbestad om bl a vilket tegel som är bäst för det aktuella taket.
9. Arbetsgrupper i föreningen. Vi skjuter på denna fråga till ett möte då alla styrelsemedlemmar är närvarande.
10. Sommaraktiviteter. Nationaldagsfirande 6 juni kl 18.00 med tal av Rune Toftgård, Stockholm. Tjernobylbarnen
medverkar med sång. Kaffe och Svenarumsbakelse kommer att serveras. Ordf har kontaktat Jonas Fransson, HagaforsSvenarums samhällsförening om en byavandring i Hagafors och Jonas ska återkomma om intresse finns att göra detta
tillsammans. Till sommarsöndagen den 1 juli kl 15.00 underhåller lokala sång- och musikförmågor med ledning av Ellinor
Norberg. Lördagen den 11 augusti kl 18.00 planerar vi en visning av alla byggnader på Hembygdsgården och information om
dem. Kura Skymning återkommer vi till.
11. Övriga frågor. I årsmötesprotokollet står det att läsa att styrelsen föreslås bestå av 11 ledamöter och 2 suppleanter och att 5
väljs för en 2 årsperiod och att 6 väljs för nästkommande 2 år för ett rullande schema. Fn är vi 12 ordinarie ledamöter och detta
bör uppmärksammas och meddelas valberedningen inför årsmötet 2019.
12. Nästa möte. Torsdagen den 24 maj kl 19.00 i Hembygdsgården. Fikaansvarig Gunilla Ljungberg.

13. Mötet avslutas. Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.
Vid protokollet

Justeras

………………………………………..
Kerstin Axelsson

…………………………………………………….
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