Protokoll fört vid Svenarums Hembygdsförenings styrelsemöte
den 30 juli 2018 på Hembygdsgården, Svenarum.

:
Närvarande

Frånvarande:

Roger Andersson
Gösta Johansson

Ing-Marie Johansson
Gunilla Ljungberg

Kerstin Axelsson

Margareta Karlsson

Urban Ygemar
Inger Bragd
Urban Ygemar

Arne Gunnarsson
Lars Andersson

Thomas Ljungberg
Johan Haggård

Christer Glenvik
Lena Glenvik

1. Mötets öppnande. Ordföranden Roger Andersson hälsar alla välkomna och öppnar därmed sammanträdet.
2. Justeringsman. Till att justera dagens protokoll valdes Margareta Karlsson
3. Föregående protokoll. Sekreteraren läste föregående mötes protokoll, som godkändes och lades till handlingarna.
4. Ekonomin. Kassör Lena Glenvik är inte närvarande därför ingen ekonomirapport.
5. 11 augusti. Styrelsen har tidigare beslutat att visa hembygdsgården denna sommarkväll. Kl 18.00 startar vi. Nils Jonsson
har en tipspromenad som vi ska använda. Vi ska också visa ett bildspel på bilder från foton ”Vi fotograferar en dag”. Bildspelet
kommer att visas i Fattigstugan och vi ska låna en projektor av Johan Haggård. Vi ska ta fram drottning Sofias Droskvagn och
berätta om den. Cykeln med det stora framhjulet ska vi också ta fram och visa. Christer Glenvik har tidigare fotograferat alla
föremål, som finns i Hultabrostugan och Fattighuset. Vissa av dessa bilder ska vi också visa som ett bildspel. Det finns pärmar
med tidningsurklipp i Fattigstugan som vi ska lägga fram för visning. Christer ska göra några affischer samt annonsera i
Finnveden och Skillingaryd.nu. Johan gör en blänkare på Facebook.
6. Serveringen 11 aug. Vi startar med kaffe och kaffebröd. Kerstin bakar 75 kanelbullar, Margareta bakar 75 kanelbullar,
Gunilla, Ing-Mari och Christina bakar vardera 50 mjuka kakor. Alla lag ska hjälpa till med serveringen. Senare under kvällen
kommer det att serveras korv med bröd.
Roger ansvarar för lotterier.
Roger kontaktar Gun-Britt och Robert Carlsson om de kan ställa upp och hjälpa till. Roger och Gösta och ev någon mer träffas
på förmiddagen och tar fram det som ska visas. Övriga i styrelsen samlas kl 16.30 denna eftermiddag.
7. Utemöbler. Mötet beslutade att köpa några grupper med utemöbler till hembygdsgården. Vi ska passa på när det är
utförsäljning av sommarens möbler. Roger ansvarar.
8. Nästa möte. Roger återkommer om tid för nästa sammanträde.
12. Mötet avslutas. Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

Vid protokollet

Justeras

………………………………………..
Kerstin Axelsson

………………………………………………
Margareta Carlsson

