Protokoll fört vid Svenarums Hembygdsförenings styrelsemöte
den 24 maj 2018 på Hembygdsgården, Svenarum
Närvarande:
Lars Andersson
Christer Glenvik
Frånvarande:

Roger Andersson Lena Glenvik
Gunilla Ljungberg Gösta Johansson

Kerstin Axelsson
Johan Haggård

Urban Ygemar

Thomas Ljungberg Inger Bragd

Arne Gunnarsson

Margareta Karlsson
Ing-Mari 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. Sekreteraren läste upp föregående mötes protokoll, som godkändes och lades till handlingarna.
4. Ekonomi. Kassör Lena Glenvik redogör för ekonomin. 162 medlemmar har betalat årsavgiften hittills i år. Föreningens
totala tillgodohavanden är idag 245 057:-. 150 103:- från Swedbank överfördes 2018-04-19 till Handelsbanken och 83 236:från Nordea kommer att överföras inom en vecka. Kommande utbetalningar 4708:-. Kasssören har gjort en uträkning på
inkomster och kostnader vid valborgsmässofirandet och det blev en vinst på 2 217:-.
5. Nationaldagen. Kl 18 startar vi. Talare är Rune Toftgård, Svenarums Musikkår medverkar. ”Tjernobylbarnen”, som är på
läger i Långserum, kommer att underhålla. Kommunen samannonserar. Inga ansökningar om flagga har inkommit. Vi kommer
att bjuda på Svenarumsbakelse till en frivillig avgift. Nettoöverskottet går till Tjernobylbarnen. Grupp 1 och 3 är ansvariga. Vi
ska baka 15 rulltårtor. Samling för oss är kl 16.00 på Hembygdsgården.
6. Sommarsöndag 1 juli. Ellinor Norberg med olika lokala sångkonstellationer, som vi planerat tidigare, kan inte ställa upp
den 1 juli. Nytt förslag är Ulrika Nero och Björn Pallander. Roger och Lars kallar dem. Grupp 2 och 4 är ansvariga.
Slåtterkväll på Hembygdsgården planeras någon gång efter midsommar. Datum bestäms senare.
7. Vårbrukardagen. Vi ställer in vårbrukardagen. Nu planeras för en höstbrukardag istället ihop med LRF. Det ska mejas
havre bl a.
8. Byavandring i Hagafors. Söndagen 23 september kl 15.00 blir det en vandring i Hagafors tillsammans med HagaforsSvenarums samhällsförening. Jonas Fransson och några andra lokala förmågor är tillfrågade om guidning. Fikakorg gäller.
Christer får i uppdrag att göra och sätta upp affischer angående detta.
9. Kura skymning. Lena ska kolla med sin bror, som är duktig på att berätta historier, om han kan komma till
Hembygdsgården en kväll i oktober.
10. Övriga frågor. Christer meddelar att han skänker en högtalaranläggning, som han inte längre använder, till
hembygdsföreningen. Lars föreslår att föreningen ska kontakta reporter Gert Olsson på skillingaryd.nu för att göra ett
reportage i samband med nationaldagsfirandet 6 juni. Midsommardagen är Hembygdsgården uthyrd till Svenarums Kyrka, som
för gudstjänst. Carl Johan Pettersson ska kontaktas för grävning bakom Hultabrostugan bl a. Ang taket på Nisses Lada
beslutades att inköpa materialet under 2018. Vi behöver bli fler medlemmar och måste göra mer reklam för vår förening. Lena
och Christer får i uppdrag att författa en ny skrivelse angående detta. Johan vill ha bilder från oss alla som han sedan lägger ut
på Facebook. Nya trädgårdsmöbler ska inköpas. Roger har fått tackkort från Brokyrkan, Hok. De tackar för uppvaktningen i
samband med invigningen av kyrkan den 25 febr 2018.
11. Nästa möte. 9 juli kl 19.00 på Hembygdsgården. Fikaansvarig Kerstin Axelsson.
12. Mötet avslutas. Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.
Vid protokollet

Justeras

………………………………………..
Kerstin Axelsson

………………………………………………
Christer Glenvik

www.svenarumhok.se

