Åseda Hembygdsförening styrelsemötesprotokoll fört den 30/5 2017
i Bergaboden, Mörtelek
Närvarande: Lisbet Bengtsson, Krister Pettersson, Conny Olofsson, Tommy Bengtsson och
Sven-Ivar Svensson.

1. Ordförande Krister Pettersson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Dagordningen lästes igenom och godkändes.
3. Till protokolljusterare för dagens möte valdes Conny Olofsson.
4. Föregående mötesprotokoll. Lisbet läste upp det och det godkändes och lades till
handlingarna.

5. Ekonomisk rapport. Inkomster 1380:-, utgifter 5811:-. Ett minus på 4431:-. Vi är nu 181
medlemmar. Vid samma tid förra året var vi 207.

6. Avstämning. Pratat med Kalle Sjögren om Lie-fabriken och Klöverfors. Det är svårt att få
tag på någon som vill ta ansvaret för boken. Om inte kan ordna med detta innan
semestern så kanske vi får lägga ner projektet till 2018. Kisty Sahlin är inte intresserad av
att sammanställa och göra layout på boken.

7. Underhåll och vård. Gräset behöver klippas och det höga gräset behöver röjas. Detta gör
vi på onsdag.

8. Avstämning tröjor. Conny levererar vår logotype till Reklamlabbet.
9. Badebodaringen. Ringen är beställd. Inväntar leverans.
10. Byvandringen 17/5. Krister har gjort en pärm om våra byvandringar. Information finns om
vår byvandring i Bistockskulla. Lisbeth Thelander hjälper oss gärna vid nästa byvandring.
Det kan eventuellt bli Raneskruv nästa år.

11. Aktiviteter söndagsöppet. Kaffe och våffla kommer att kosta 40:-. Nymalt kaffe från
Smålands Kafferosteri. Mopedrally 9/7 kl. 13.00. Kaffe serveras längst vägen. Kolla om vi
kan få priser från Ettans Mopeder, Jocke och ProfilGruppen.

12. Inventeringen har ännu inte påbörjats. Ska påbörjas snarast. Sven-Ivar skriver ut
inventarielistan så att vi kan kolla den.

13. Övriga frågor. Vi har fått en kaffekvarn av Smålands Kafferosteri. Inhandla kaffe av dem
De har även theer.

14. Nästa möte blir tisdagen den 5/7 kl. 18.30 i Bergaboden.
15.

Krister avslutade mötet och tackade för visat intresse. Krister hade tagit med sig fika.
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