
Protokoll för Åseda Hembygdsförening styrelsemöte 2020-03-18   kl.18:30 –  20:40

Närvarande: Krister Petersson, Lisbeth Thelander, Sven-Ivar Svensson, Torbjörn Gustavsson

Margaretha Johansson

Frånvarande: Susanne Åkesson, Rikard Andersson  

1.  Ordförande Krister Petersson öppnade mötet och hälsade alla välkomna till Studieförbundet vuxenskolans lokal i

     Åseda.

2.  Dagordningen godkändes

3.  Konstituerande av styrelsen följande personer valdes

     Ordförande Krister Petersson vald på årsmötet på ett år

     V.ordförande Torbjörn Gustavsson

     Kassör Sven-Ivar Svensson

     Sekreterare Lisbeth Thelander

     Ledamot Susanne Åkesson och Rikard Andersson

     Suppleant Margaretha Johansson

4. Till protokolljusterare valdes Margaretha Johansson

5. Föregående mötes protokoll lästes igenom och godkändes

6. Ekonomisk rapport fram till 2020-03-17   Intäkter 23.525:-    Kostnader 27.497:-

   Har betalt trycksaker och kontorsmaterial utskicket till medlemmarna

   Försäkringar, elektricitet och bankkostnader. Se bilaga resultat och balansrapport

   Medlemsantalet är 202 varav 40 stycken nya 

   Övervåningen till Bergaboden är uthyrd så loppisen måste plockas bort.

   Nu är hyran 600 kr för medlem och 800 kr icke medlem. Nu när vi har värmepump får vi titta över hyreskostnaden 
till nästa år.

7.  Åseda Folkets park ska ha en Rockabilly familjedag i maj. Hembygdsföreningen har fått en inbjudning att vara 
med. Ta upp det i ett senare styrelsemöte vad vi ska medverka med. 

    Styrelsen beslöt att närvara med kiosken i folkets park under smålandsoperans föreställningar i sommar 

    Tackar nej till att sälja operabiljetter.

8. Lisbeth Thelander informerade om årets byvandring den 27 maj  Mulatorp och Kulla

  Sen i höstas har sex personer starta en studiecirkel genom vuxenskolan. De har samlat information om byarna. I år 
kommer det att vara en liten utställning vid pannkakeserveringen med foton mm.

   Till Byggnadsvårdsdagen är Robin Hallqvist tillfrågad



   Sven-Ivar Svensson fick i uppdrag att höra med Åsa Sunefors Wallin i Uråsa om fler deltagare.

   Lisbeth Thelander bokar folkets hus till årets julmarknad den 5 dec.

9. Arbetsbeskrivning följande beslut togs

   Tommy Bengtsson har lovat att hjälpa till med maskinerna i parken

   Sågmästare Torbjörn Gustavsson 

  Hjälpsågare Sven-Ivar Svensson

  Lotteriansvarig Lisbeth Thelander

  Hemsidan Sven-Ivar Svensson 

  Ombud till Hembygdsföreningen i Kronoberg valdes Krister Petersson

  Agnetha Håkansson och Hulda Bergström ska tillfrågas om de vill ha ansvar över facebook. 

  Biblioteket Sven-Ivar Svensson och Agnetha Håkansson

  Gåvobrev Sven-Ivar Svensson

  Sven-Ivar ska undersöka med Kronobergsarkivet vad som ska göras med de gamla filmerna som är mycket 
brandfarliga. Om vi kan lämna in en del av vårt arkiv

  Beslutade att ta ut arkivet till Flybostugan och få en överblick av vad som måste göras innan vi kan ta ett beslut om 
arkivansvarig

 Vi behöver dokumentera våra sammankomster mer. Kan vi få hjälp av fotoklubben ? 

Fotoklubben ska ha en utställning i parken i sommar

Dyna till husförhörssoffan Lisbeth Thelander ta fram olika förslag  

10.Övriga frågor

    Förslag från Sven-Ivar Svensson ny Åsedabok 

   Torpinventering Sven-Ivar håller på med en ny karta till hemsidan om alla torpen

   Förslag från Krister Petersson om att inventera sågverken i socken 

  På onsdagskvällarna i parken någon att fråga om vad som behövs göras. 

   Vi måste synas mera när vi har våra sammankomster på sommaren. Använda våra blå tröjor  tex.

11. Nästa möte den 6 maj kl. 18:30 i Bergaboden Mörtelek

12. Krister Petersson avslutade mötet och tackade för visat intresse

Sekreterare                                        Ordförande                                       Justerare

Lisbeth Thelander                             Krister Petersson                             Margaretha Johansson


