
Åseda Hembygdsförening styrelsemötesprotokoll fört den 11/12 2019
i Vuxenskolans lokaler i Åseda.

Närvarande: Krister Pettersson, Lisbet Bengtsson, Lisbeth Thelander, 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 Tommy Bengtsson.

4. Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

5. Ekonomisk rapport. Inkomster november/halva december 31 931:-, utgifter 11 321:-. En 
vinst på 20 610:-. För tillfället finns i kassa/bank 249 933:-. Julmarknaden gav ett bra 
tillskott till kassan.

6. Byggnadsvård. Elbyrån i Braås ligger lågt. Tar upp kontakten igen efter nyår.
Skylten intill parken från Mörtelek får vi tillverka. Sven-Ivar ordnar med detta. 
Gärdesgården vid Hjalmarstugan: Saknar material. Vi får inventera det vi har. Det är 52 
meter runt Hjalmarstugan. Tommy, Sven-Ivar och Torbjörn tar ansvaret för detta. 
Spännhjul till kantverket måste lösas. Tommy och Torbjörn kolar upp detta. 
Pocka iordning i biblioteket. Fråga Agneta om hon kan ansvara för det. Tommy frågar.

7. Hemsidan. Inget nytt. Ännu inte skickat in ansökan.

8. Redogörelse från Ordförandekonferensen. Sven-Ivar var där.

9. Årsmötet. Det är den 8/3 2020 kl. 15.00. Eventuellt ha det i Vuxenskolans nya lokaler. 
Lisbeth kollar detta. Vi kommer att bjuda på smörgåstårta. Lisbeth kommer att göra en 
och Krister frågar Susanne om hon kan göra en. Vårt program för 2020 ska vara klart när 
vi skickar ut kallelsen till årsmötet. Faktura kommer att skickas med.

10.Övriga frågor. Styrelsen beslöt att ge Nisse Sjöblom en julblomma som tack för 
samarbetet vid julmarknaden.Krister ordnar med det.
Julmarknaden. Mycket beröm för att vi flyttade in till samhället. Lisbeth sammankallar till 
möte med de som hjälpte till.
Vi har fått en Värendsdräkt och en barndräkt, troligen från Dalarna, av Torsten Grimbe. 
Vattnet är tömt i Bergaboden. Sågverket tömt vatten och tagit bort batterierna. Grindarna 
har tagits in.
När ska nästa Åsedabygd ges ut? Kanske 20-21.  
Sven-Ivar och Lisbeth är intresserade av att gå en arkivutbildning.



11.Nästa möte blir den 16/1 2020 kl. 18.30 i Vuxenskolans lokaler, Åseda. Valberedningar 
kommer att bjudas in.

12. Krister avslutade mötet och tackade för visat intresse. 

Sekreterare Ordförande Justerare
Lisbet Bengtsson Krister Pettersson Tommy Bengtsson


