
Åseda Hembygdsförening styrelsemötesprotokoll fört den 4/5 2017

i Karinstugan, Mörtelek

Närvarande: Lisbet Bengtsson, Krister Pettersson, Conny Olofsson, Tommy Bengtsson, Sven-

Ivar Svensson, Karl-Erik Karlsson och Susanne Johansson.

1. Ordförande Krister Pettersson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

2. Dagordningen lästes igenom och godkändes.

3. Till protokolljusterare för dagens möte valdes Tommy Bengtsson.

4. Föregående mötesprotokoll. Lisbet läste upp det och det godkändes och lades till 

handlingarna.

5. Ekonomisk rapport. April inkomster 700:-, utgifter 4821:-. Ett minus på 4121:-.

6. Avstämning från mötet den 6/10 om Åsedabygden 2018. Rune Grahn är inte intresserad 

av att vara med i kommitteen. Håkan och Nils-Gunnar Fernander håller på att skriva till 

boken. Krister pratar med Berit Gustavsson om Gulli Karlssons dagböcker. Han pratar 

även med Kalle Sjögren. Susanne tar kontakt med Ivar Klaesson. Karl-Erik kontaktar Kisty

Sahlin och hör om hon kan ansvara för layouten och sammanställning av boken. Lasse 

Johansson är inte intresserad av att vara med.

7. Underhåll och vård. En lista är uppsatt på anslagstavlan i köket i Bergaboden. Vi ska gå 

igenom saker som vi har och slänga sådant som är trasigt.

8. Avstämning tröjor. Conny tar kontakt med Reklamlabbet och kollar priser. Sven-Ivar 

jobbar vidare med ringen. 

9. Byvandringen 17/5. Karl-Erik tar kontakt med Marita Lundh och ber henne kontakta 

Krister. Krister frågar Svea, Berit och Ulla om de kan baka pannkakorna. 

10.  Denna fråga redan behandlad under mötet.



11.Hemsidan. Denna ser bra ut. Är under arbete. 

12. Eventuellt byta bank till Virserum. Sven-Ivar kollar detta. Eventuellt skaffa Swich. Det 

behövs två nya fasadflaggor till Bergaboden. Tommy ordnar med detta. Krister kollar med 

Krister Johansson om han kan komma och visa medeltidshantverk

13.Nästa möte blir tisdagen den 30/5 kl. 18.30 i Karins stuga.

14. Krister avslutade mötet och tackade för visat intresse. Brita och Nils-Gunnar 

Johansson bjöd på räksmörgås och biskvi. 

Sekreterare Ordförande Justerare

Lisbet Bengtsson Krister Pettersson Tommy Bengtsson


