
Protokoll för Åseda Hembygdsförening styrelsemöte 2022-11-07    kl.18:00 – 20:50 
Studieförbundet Vuxenskolans lokal i Åseda 
 
Närvarande: Agneta Håkansson, Sven-Ivar Svensson, Lisbeth Thelander, Margaretha Johansson och 
Hulda Bergström  
 Frånvarande: Torbjörn Gustavsson, Susanne Åkesson och Rickard Andersson   
 
1. Mötet öppnades 
Ordförande Agneta Håkansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna till Studieförbundet 
Vuxenskolans lokal i Åseda 
 
2. Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes   
 
3. Val av protokolljusterare 

 Till protokolljusterare valdes Sven-Ivar Svensson   

4. Föregående protokoll och uppföljning 
 Föregående mötes protokoll lästes igenom och godkändes. 
Inte hittat någon provdocka, Hulda Bergström kollar på nätet. Agneta Håkansson har frågat Ulf Karlsson 
och Klas Danielsson. Lisbeth Thelander frågat Eigert Petersson som ska höra med Ivar Klasson och de 
har inte sagt nej till att arbeta med den nya Åsedabygden. Gunborg Nilsson Ekberg har gjort tillägg till 
sin berättelse om sin postrunda. Agneta Håkansson har inte fått något svar från Marcus Silvander om 
fakturan vid skördefesten. 22 stycken stolar är omklädda. 
  
5. Ekonomisk rapport  
Inkomster från föregående möte 17.268 kronor. Utgifter 16.402:50 . Vi har haft häxjakt och en uthyrning, 
och nya medlemmar 
Utgifter belysning, ljusslingor, lampor. Korv och dricka till häxjakten. Coop Åseda sponsrade med 200 
korvbröd. Elen 3.824 kronor  Kronobergs läns hembygdsförening 2.700 kronor 
Just nu har vi ett minus på 12.500 kronor  ( Se bilaga 1-6 ) Ekonomisk rapport godkändes med rättelse  
dubbelbetalning av sågavgift. 
  
6. Byggnadsvård –  att  göra / uppföljning (Larm) 
Larmet är på gång. Fiber i Bergaboden och Flybostugan är klart. Bergabodens dubbeldörrar behövs 
justeras. Hängrännor har behov av rengörning. Målningen blir till våren.   
 
7. Julförsäljning (Bakning, lotteri, ostar, bemanning) 
18 vanliga ostar och 10 vitlöksostar är ystade. Mariana Nilsson bakar bröd. Susanne Åkesson bakar 
lussekatter med kesella. Margareta Johansson ostkaka och mjuk pepparkaka. Lisbet Thelander 
havrebullar och hålkakor . Iréne Karlsson lussekatter och någon kaka. Kristina Petersson mörk 
sockerkaka.  Lotteri två ringar med choklad som priser. 
Styrelsen beslutade att höja ostpriset till 340 kronor per kilo. Ostkakor små 60 kronor och stora 120 
kronor. 
Bemanning Agneta Håkansson, Margareta Johansson, Lisbeth Thelander och Susanne Åkesson 
Kan inte Susanne är Iréne Karlsson ersättare. 
 
8. Åsedabygden. 
Styrelsen beslutade att söka sponsorer till tryckkostnaden av den nya Åsedabygden.  
Agneta Håkansson skriver ett brev till kommunen och frågar vad de kan erbjuda med material och 
ekonomi. I andra hand kommer frågan gå till företagen i Åseda   
Agneta Håkansson, Sven-Ivar Svensson ska tillsammans med Ulf Karlsson, Klas Danielsson, Eigert 
Petersson och Ivar Klasson undersöka om det går att få ut en bok till nästa år.  
 
9. Diverse inköp (ostkorgar) 
Margareta Johansson undersöker med Lenhovda järnhandel om de har några ostkorgar. 
   
10. Evenemangskalender Uppvidinge 
Agneta Håkansson lägger in i kalendern försäljningen den 3/12 kl. 11:00 – 13:00 
 
11. Aktiviteter nästa år. ( Äggjakt, Hantverksdag, Häxjakt mm.) 
Hantverksmarknad under sommaren. Byggnadsvård grindar gärdsgård. Äggjakt och Häxjakt 
Midsommarkaffe. Tackmiddag i hembygdsparken. Berättarkväll och  seder och bruk förr i tiden. 
Runskrift.  
 



 
 
12. Övriga frågor /  information 
Agneta Håkansson informerade om ordförande konferens den 12 november, som hon inte kommer att 
närvara på. Parkeringen är på gång att fyllas upp med grus. Lisbeth Thelander informerade att 
Vuxenskolan kommer betala 600 kronor för smideskusen i höst. 
Den 21Januari är släktforskningens dag. Sven-Ivar Svensson deltar med torpinventeringen tillsammans 
med Lisbeth Thelander släktforskning om Vuxenskolan får fram en lokal.    
 
13. Nästa  möte / fikaansvarig  
Nästa möte den 12 december klockan 18:00 i studieförbundet vuxenskolans lokal Åseda 
 Fikaansvarig Margareta Johansson 
 
14. Avslutning 
 Agneta Håkansson avslutade mötet och tackade för visat intresse.  

 

 

Sekreterare                                        Ordförande                                       Justerare 

 

……………………………..                 ………………………………..           ................................................ 
Lisbeth Thelander                             Agneta Håkansson                             Sven-Ivar Svensson 

 

 

 

 

 

   

         

 


