Åseda Hembygdsförening styrelsemötesprotokoll fört den 29/4 2015 i Bergaboden,
Mörtelek.
Närvarande: Berit Gustavsson, Brita Johansson, Karl-Erik Karlsson, Sven-Ivar Svensson,
Tommy Bengtsson, Lisbet Bengtsson, Nils-Gunnar Johansson, Krister Pettersson och
Agneta Håkansson.
1.
2.
3.
4.

Ordförande Brita Johansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Dagordningen lästes igenom och godkändes.
Till protokolljusterare för dagens möte valdes Krister Pettersson.
Lisbet läste upp föregående protokoll. Detta godkändes och lades till
handlingarna.
5. Ekonomisk rapport: april inkomster 1450:-, utgifter 2680:-. Ett minus på 1230:-.
Under månaden har vi fått sex nya medlemmar. Bergaboden har varit uthyrd en
gång. Elräkning betald.
6. Program och aktiviteter: Byvandringen. Brita har inte pratat med Olle eller Leif.
Brita har tagit reda på en del om de olika gårdarna som det är tänkt att vi ska
besöka. Under Åsedadagen ska vi sälja våfflor. Vi har inte hört något från
Åsedaskolans 3:or ännu. Vi kommer att föreslå den 1/6. Mopedrallyt: Rundan blir
på 5,5 mil. Rallyt börjar kl. 12. Det kommer att vara några stopp längsmed banan.
Anmälan senast den 29/6. Startavgift 100:-. Vi bjuder på korv. Nils-Gunnar och
Brita gör tipsrundan. Den 4/10 kl 16.00 kommer vi att visa filmen ”Fädernas Arv”.
Fika kommer att säljas. Vi kommer att inhandla tio exemplar av ”Fädernas Arv”.
De kommer att säljas för 200:-/st.
7. Vård och underhåll: UppJobb har fortsatt med arbetet här. De har tjärat
Horsagärdestugan nästan klar. Bytt en del vindskivor och knutbräden på stugorna.
Diskmaskinen är nu inkopplad.
8. Mona Forngren har till föreningen skänkt dokument och forskning som hennes
make Stig efterlämnat. Vi kommer att skicka ett tack till henne för detta. I dessa
handlingar finns mycket intressant att läsa. Agneta har gjort affischer om vårt
program, som vi kommer att sätta upp.
9. Övriga frågor: Gunnar Häger, tillgänglighetskonsult har varit i hembygdsparken för
inspektion. Vi har ännu inte fått någon utvärdering från besöket. Det var rätt
längesedan han var här.
10. Nästa möte blir den 3/6 kl 19.00 i Bergaboden i Mörtelek.
11. Mötet avslutades med trevligt samkväm fika som Berit hade tagit med och bjöd
på.
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