
 Åseda Hembygdsförening styrelsemötesprotokoll fört den 11/12 2018
I Mörtelek

Närvarande: Lisbet Bengtsson, Krister Pettersson, Karl-Erik Karlsson, Sven-Ivar Svensson 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 lästes igenom och godkändes.

5.  Ekonomisk rapport. Julmarknaden gav 13 964:- i inkomster. Alla utgifterna är ännu inte 
sammanställda. Under året har vi haft inkomster på ca 100 000:-. Utgifter på ca 78.000:-. 
Vinst ca 22 000:-. Vi har nu våra pengar på Sparbanken i Virserum och Handelsbanken i 
Åseda.

6. Ordförandekonferens. Vår hemsida kommer att vara under Hembygdsförbundets portal. 
Sven-Ivar kommer att vara ansvarig för den. Minskat antal medlemmar är ett stort problem
i Hembygdsföreningarna. Vi måste försöka värva fler medlemmar.

7. Nästa års aktiviteter. Vi kommer att ha söndagsöppet som förra året (7 tillfällen). Motorer, 
veteranbilar, kläder, gudstjänst, mopedrally.
Ska försöka få igång en smideskurs. Den ska vara fem tillfällen mellan kl. 18-21. 
Vuxenskolan medansvariga.
Vi funderar på att träffas för att gå igenom alla arkiv vi har. Gå igenom de foton och urklipp
vi har om föreningen.
Städdag nytt datum 27/4.
Försöka hitta på något till hösten för skolungdomar. T.ex. ljusstöpning, växtfärgning.

8. Årsmötet och förberedelser. Lokalen (Församlingshemmet) är bokad. Styrelsen bestämde
att vi inte ska ha någon underhållning denna gång. Blir en för stor kostnad och tyvärr 
lockar det inte fler medlemmar att komma. Styrelsen beslöt att vi kommer att bjuda på 
smörgåstårta på mötet.

9. Tacksägelsemiddagen. Den blir den 9/2. Krister kontaktar Sara och Mats i Näshult om vi 
kan komma till dem.

10.Övriga frågor. Julmarknaden hade många besökare och även många försäljare. Tyvärr 
har vi alldeles för dålig utebelysning. Detta bör vi se över till nästa år. Detta gjorde troligen
att flera av besökarna inte gick in i alla stugorna.
Säker föreningsgård. Skadeförebyggande krav. Göra detta som en kurs för styrelsen.
Fjäderhammaren var strömförande. Något är fel med den. Ska kollas upp. Under tiden får 
den inte användas.



Funderar på en braskamin i Bergaboden. Det skulle kunna spara mycket el.

11.Nästa möte blir torsdagen den 17/1 kl. 18.30 i Mörtelek.

12. Krister avslutade mötet och tackade för visat intresse. 

Sekreterare Ordförande Justerare
Lisbet Bengtsson Krister Pettersson Karl-Erik Karlsson


