
Åseda Hembygdsförening styrelsemötesprotokoll fört den 5/11 2019
i Mörtelek.

Närvarande: Krister Pettersson, Lisbet Bengtsson, Susanne Åkesson, 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 Susanne Åkesson.

4. Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

5. Ekonomisk rapport. Inkomster oktober 4 435:-, utgifter 9 637:-. Ett minus på 5 202:-.

6. Byggnadsvård. Funderingar på det elektriska arbetet. Offerten från Eltjänst är i dyraste 
laget. Ta kontakt med Elbyrån i Braås för pris. Tommy gör det. Styrelsen bestämde att vi 
bordlägger målningen. Räcket på dansbanan är iordninggjort. Spånhuset är målat. 
Trädgårdsmöblerna är lagade. Det är röjt sly och gräs runt byggnaderna.

7. Skyltar. Skyltarna kommer att placeras ut i slutet av detta år. Skylten in till gården har 
Sven-Ivar hemma hos sig. Denna tar vi ett foto på och skickar till Trafikverket för att få ett 
godkännande. Krister håller kontakten.

8. Hemsidan. Portalen. Fortsatta funderingar. Sven-Ivar håller kontakten. Vår hemsida bör 
se ut som de andra Hembygdsföreningars.

9. Julmarknaden. Personal till serveringen är klar. Fredagen den 6/12 träffas vi för att ställa i 
ordning. Vi kommer att ha en fiskdamm för barnen. Lotteri. Tomten kommer. Försäljning 
av böcker. Underhållning av Kulturskolan och Likör. Ett reportage i Uppvidinge Tidning 
plus annons. Under evenemangstips i Smålandsposten. Ordna med skyltar längs med 
23:an. Lotterna kommer att kosta 5:-/st. Vi städar på söndagen.

10. Aktiviteter. Vi kommer att ha ett planeringsmöte inför 2020 års aktiviteter. Detta möte blir 
den 26/11 i Vuxenskolans lokaler.

11.Övriga frågor. Anita har lämnat tillbaka Kalle Sjögrens nycklar. Brita har också lämnat 
tillbaka sina nycklar. Brita vill inte längre ha hand om bokningarna av Bergaboden. Vi får 
försöka hitta någon ersättare. Gunnar Yngvesson undrar om vi vill ha en fotoutställning i 
parken i Mörtelek nästa år. Detta sa vi ja till.



12.Nästa möte blir den 11/12 kl. 18.30 i Vuxenskolans lokaler, Åseda.

13. Krister avslutade mötet och tackade för visat intresse. 

Sekreterare Ordförande Justerare
Lisbet Bengtsson Krister Pettersson Susanne Åkesson


