
Åseda Hembygdsförening styrelsemötesprotokoll fört den 3/6 2015 i Bergaboden, 

Mörtelek.

Närvarande: Brita Johansson, Karl-Erik Karlsson, Sven-Ivar Svensson, Tommy 

Bengtsson, Lisbet Bengtsson, Nils-Gunnar Johansson, Krister Pettersson och Agneta 

Håkansson. Berit Gustavsson från § 6.

1. Ordförande Brita Johansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

2. Dagordningen lästes igenom och godkändes.

3. Till protokolljusterare för dagens möte valdes Nils-Gunnar Johansson.

4. Lisbet läste upp föregående protokoll. Detta godkändes och lades till 

handlingarna.

5. Ekonomisk rapport: maj månads inkomster 2120:-, utgifter 13079:-. Ett minus på 

10959:-. Under månaden har vi fått två nya medlemmar. Vi har betalat 

medlemsavgiften till Hembygdsförbundet, elräkning bl.a. För året har vi ett plus på 

1600:-

6. Program och aktiviteter: P g a dåligt väder på Åsedadagen den 30/5 beslöt vi att 

ställa in vårt planerade våffelbak i Järnvägsparken. Byvandringen i Sjömilla 

besöktes av många. Ca 60-70 personer var där. Krister fick ta ansvaret för 

vandringen, då Brita var sjuk. Pannkakorna gick åt och för detta tog vi 20:-/person.

Det kommer besök från skolan, årskurs 3, den 8/6 mellan 9-12.

Vi kommer att träffas på onsdagarna för att ställa iordning inför utställningar på 

söndagarna.

Vi kommer att sälja lotter under Olsmässan, fredag och lördag. Vi ska sälja 2000 

stycken för ett pris av 5:-/lott.

Följande kommer att ta ansvaret för våffelsöndagarna:

5/7: Brita – Mopperally 12/7: Agneta – Åsedaglas-Bakluckeloppis

19/7: Sven-Ivar – Traktorer 26/7: Alla – Veteranbilar

2/8: Gunilla, Brita – Barnens dag 9/8: Berit – Sågverket

16/7: Lisbet – Smedjan, Betong 23/8: Agneta – Friluftsgudtjänst

30/8: ? - Överraskning

7. Vård och underhåll: Tegeltaket på Ängsladan är klart. Nils-Gunnar har tagit bort 

torvtaket på Smedjan. UppJobb har fått förfrågan om de kan lägga taket. Ska vara 

tegel. Inväntar besked.



Larmet: Krister ordnat med de nya korten. Vi ska provlarma några gånger per år. 

Vi har tre kort. De kostar 50:-/kort. 

Hjälmastugans gärdesgård ska vi reparera under onsdagarna.

Kylaren till sågverket läcker. Att laga den kostar ca 7000:-. Ska vi köpa en ny? 

Nils-Gunnar och Tommy tar ansvar för detta.

8. Övriga frågor: Inga övriga frågor.

9. Nästa möte blir den 1/7 kl 19.00 i Bergaboden i Mörtelek.

10.  Mötet avslutades med fika som Brita hade ordnat.

Sekreterare Ordförande Justerare

Lisbet Bengtsson Brita Johansson Nils-Gunnar Johansson


