Åseda Hembygdsförening styrelsemötesprotokoll fört den 1/11 2017
i Karins stuga, Mörtelek
Närvarande: Lisbet Bengtsson, Krister Pettersson, Sven-Ivar Svensson, Karl-Erik Karlsson,
Conny Olofsson och Tommy Bengtsson.

1. Ordförande Krister Pettersson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Dagordningen lästes igenom och godkändes.
3. Till protokolljusterare för dagens möte valdes Karl-Erik Karlsson.
4. Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
5. Ekonomisk rapport. Gäller mellan 1/9 till 31/10. Inkomster 6088:-, utgifter 7868:-. Ett
minusresultat på 1780:-, De tre första kvartalen visar ett minus på 1354:-. Medlemsantalet
sjunker. Lite mindre uthyrningar av Bergaboden. Vi ska höra med kommunen om vi är
berättigade till någon typ av bidrag.

6. Underhåll och vård. Karinstugans tak är nu klart. Eldstäderna är murade och kritade.
Fönstren på Flybostugan behöver målas. Krister hör med UppJob om de kan hjälpa oss.

7. Inventering. Vi ska se över om databasen är tillgänglig. Sven-Ivar ser om det går att
använda.

8.

Medlemsregistret. Detta ska placeras i Dropboxen.

9. Åsedaboken. Det har kommit ett mail från Nils-Gunnar Fernander. Han är intresserad av
att skriva en Åsedabok 2018. Han får jobba vidare, men vi bestämmer senare om vi ska
finansiera den. Agnetha Johansson ställer upp och läser korrektur. Vi kommer inte att dela
ut någon ersättning till Nils-Gunnar. Vem ska få förtjänsten av boken? Vi måste skriva ett
korrekt avtal. Hur gör vi med rättigheterna?

10. Biblioteket. Stefan Modigh vil inte göra elinstallationen. Han har ingen registrerad firma. Vi
gör installationen själva och ber en behörig elektriker göra anslutningen.

11. Sommaraktiviteter. Krister tar kontakt med kommunen och ser om vi kan ha feriearbetare
som säljer våfflor på helgerna.

12. Ansvarsfördelning. Vem ansvarar för annonserna i tidningarna? Uppvidinge Tidning,
Aktivitetskalendern i SMP och Växjöbladet/Kronobergaren. Vi hör med Brita. Susanne
återkommer.

13. Julmarknaden. Vi tar 100:-/bord. Vi skickar en förfrågan till de som varit med tidigare år.
Anmälan till anmälan@aseda.net. Lisbet ansvarar för bakandet. Det kommer att sjungas
julsånger som Cicci Nilsson står för i Bergaboden.

14. Tacksägelsemiddag. Kom med förslag.
15. Övriga frågor. Det var inga.
16. Nästa möte blir tisdagen den 12/12 kl. 18.30 hos Bengtssons i Rosenlund.
17.

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