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2015-03-29  i Hembygdsstugan 
 
Närvarande 
Hembygdsföreningens ordförande Thorbjörn Nilsson, ledamöter i styrelsen  
samt medlemmar, inalles 16 personer. 
 
 
§ 1 Ordförande Thorbjörn Nilsson hälsade välkommen och öppnade mötet. 
 
§ 2 Kallelse till stämman har distribuerats till hushållen i Jät och sänts till 

medlemmarna utanför Jät senast två veckor före årsstämman, som därmed anses 
vara stadgeenligt utlyst. 

 
§ 3 Till ordförande för stämman valdes Thorbjörn Nilsson och till sekreterare 

Kristina Ramberg. 
 
§ 4  Föredragningslistan godkändes. 
 
§ 5 Till att justera dagens protokoll valdes Staffan Bladh och Per Ramberg. 
 
§ 6 Verksamhetsberättelsen föredrogs och godkändes. Se bilaga 1. 
 
§ 7 Kassör Birgit Feuk redogjorde för resultat- och balansräkningen. 

Kassabehållningen till år 2015 var 80 763 kronor vilket innebär en ökning av 
kapitalet med 14 266 kronor. 

  
§ 8 Revisor Staffan Bladh föredrog revisionsberättelsen. 
   
§ 9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 
 Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2014. 
 
§ 10 Beslut om innevarande års verksamhet 

Styrelsens förslag på verksamhet under år 2015 har presenterats i kallelsen till 
årsmötet och har kommit alla hushåll i Jät till del. 
 
Att ansvara för kaffeserveringen på valborgsmässoafton valdes  
Hedvig och Leif Danielsson, Kristina och Per Ramberg. 
 
Städdagen är 16 maj kl. 09.30. 
 
Ordförande Thorbjörn Nilsson ansvarar för programmets genomförande vid 
gökottan den 6 juni. Ansvariga för sillfrukosten är Kristina och Per Ramberg, 
Birgit Feuk och Kristina Salo. 
 
Kent Andersson ansvarar för kaffet efter aftonbönerna i Gamla kyrkan under juli 
månad. 
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§ 10 forts. Loppmarknaderna äger rum lördagarna 11 juli och 22 augusti kl.11-16. 
Kommitté: Birgit Feuk, sammankallande, Birgitta Lundqvist, Hedvig 
Danielsson, Manuela Nilsson och Kent Andersson. 
 
Till föredragshållare vid trivselkvällen i november inbjuds Christer Lindqvist. 
 

 Förslag till verksamhet för år 2015 godkändes.  
Se bilaga 2. 

 
§ 11 Medlemsavgiften för år 2015  
 Beslut 

Medlemsavgiften 60 kronor för enskild medlem och för familj 120 kronor är 
oförändrad. 
 

§ 12 Valberedningens förslag till styrelse och kommittéer år 2015 
 
 Till styrelseledamöter för två år valdes: 

Gunilla Carlsson, Birgitta Lundqvist, Stig-Åke Wernersson, Hedvig Danielsson. 
 

 Till styrelseledamot för ett år valdes:  
 Frida Hagelberg.  
 
 Till ordförande för ett år valdes Thorbjörn Nilsson. 
 
 Till styrelsesuppleant för ett år valdes Barbro Fyrman. 
 Till styrelsesuppleanter för två år valdes Anne Marie Johansson 

och Kent Andersson. 
 

 Till revisorer för ett år valdes Staffan Bladh (sammankallande) 
och Niklas Saläng. 
Till revisorssuppleant för ett år valdes Mats Andersson. 

 
 Till midsommarkommitté valdes: 

Kent Andersson, Hedvig och Leif Danielsson, Leif Andersson, Frida och Henrik 
Hagelberg, Jenrika och Filip Lundin. 
 
Till riskommitté valdes: 
Tord Johnsson, Leif Andersson och Per Ramberg (sammankallande). 
 
Till julgranskommitté valdes Tord Johnsson (sammankallande), Leif Andersson 
och Christer Feuk. 
 
Till knutsdanskommitté för år 2015 valdes styrelsen (ordf. sammankallande). 
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§ 13 Val av valberedning 
 Beslut 
 Till valberedning för ett år valdes Henrik Hagelberg och Ingmar Wilander. 
 
§ 14 Övriga frågor 
  

Staffan Bladh framförde ett personligt stort tack till Kristina och Per Ramberg, 
vilka efter trettiosex år i Jät ska flytta till Höganäs. Familjen Ramberg har varit 
ett tillskott i föreningen och lämnar ett tomrum efter sig. 
 
Staffan Bladh vädjade vidare till deltagarna på årsmötet att engagera sig i 
församlingens verksamhet i Jät. Risk finns, att om inga ställer upp som 
kyrkvärdar kommer kyrkorna att stängas. För närvarande hålls gudstjänst i Jäts 
nya kyrka en gång per månad under vinterhalvåret. Under sommaren är det så 
gott som hela tiden gudstjänster och helgsmål med musik i Gamla kyrkan. Utan 
ett tillskott av frivilliga krafter läggs denna verksamhet ner. 
 
Frågan om gravstenarna på kyrkogården togs upp. Ingen får röra stenar med 
gravrätt. Förslag fördes fram att Jäts Hembygdsförening ansvarar för 
gravstenarna när gravrätten upphör. 
Beslut 
Styrelsen bevakar frågan. 
 
Ordförande Thorbjörn Nilsson överlämnade en blomma till Kristina Ramberg 
som tack för flera års engagemang i Hembygdsföreningens styrelse. 

 
§ 15 Ordförande tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat. 

 
 

 Vid protokollet 
 
 
 

Kristina Ramberg 
 
 
 
Thorbjörn Nilsson Staffan Bladh Per Ramberg  

 Ordförande  Justerare  Justerare 
 
 
 
 
 
 Bilagor 
 

1 Verksamhetsberättelse för år 2014 
2 Verksamhetsplan år 2015 



Jäts Hembygdsförening   
Verksamhetsberättelse år 2014 
 
Under 2014 hade Jäts Hembygdsförening 198 medlemmar. 
Årsstämmant ägde rum i Hembygdsstugan den 30 mars kl. 16.00. 
Styrelsen har haft fyra protokollförda möten under året. 
De ekonomiska tillgångarna vid årets slut var 80 763 kronor. 
 
Knutsdansen söndagen den 12 januari samlade 22 vuxna och 11 barn. Julen dansades ut till 
dragspelsmusik och inne i Hembygdsstugan serverades risgrynsgröt och kaffe med 
pepparkakor. 
 
Valborgsmässofirande med bål inleddes med andakt i Gamla kyrkan. Kaffe serverades i 
Hembygdsstugan och därefter sjöng kvartetten Connect Four vårsånger under ledning av 
kantor Ulrik Hallenbrant. 
 
Städning utfördes på och vid Hembygdsstugan i maj. 
 
Ca 30 personer mötte upp vid Gökottan den 6 juni med start 06.30 vid Hembygdsstugan.  
Hans Bruch berättade om den geologiska utvecklingen i Jät under tusentals år utifrån 
borrprover av olika markskikt. Gökottan avslutades med traditionsenlig frukost i 
Hembygdsstugan. 
 
Midsommarfirande hölls traditionsenligt 20 juni med musikunderhållning, servering och 
lotterier. 
 
Loppmarknad genomfördes två lördagar, den 12 juli och den 16 augusti. De saker som inte 
såldes fanns till försäljning vid olika tillfällen under hela sommaren i Hembygdsstugan.  
 
Återkommande varje år är kaffeservering efter aftonbönerna på torsdagskvällarna i juli i 
samverkan mellan Hembygdsföreningen och Jäts församling. 
 
Vid trivselkvällen i Hembygdsstugan söndagen den 9 november kl. 19.00 underhöll Visans 
vänner från Växjö med bl.a. visor av Evert Taube, Dan Andersson, Olle Adolphson och Nils 
Ferlin. 
 
Hembygdsstugan har hyrts ut vid olika tillfällen under året. Kontaktman är stugvärden Kent 
Andersson. 
 
Ett stickcafé har varit öppet för intresserade första tisdagen i månaden under vår- och 
höstterminen. 
 
Hembygdsföreningen har ansvarat för öppning och stängning av Gamla kyrkan från maj till 
och med september. 
Jät 2015-03-29 
 
Thorbjörn Nilsson   Kristina Ramberg 
Ordförande   Sekreterare 

 
 



Styrelsens förslag på verksamhet 2015 
 
 
29 mars Kl. 16.00. Årsstämma i Hembygdsstugan 
 Sedvanliga stämmoförhandlingar. 
 Därefter kaffeservering. 
 
30 april Kl 20.00. Valborgsmässofirande. 
 Andaktsstund i Gamla kyrkan, därefter kaffeservering i 

Hembygdsstugan. Vårsånger, majbål. 
 
16 maj Kl. 09.30. Städdag i och utanför Hembygdsstugan. 
 All hjälp från medlemmarna är välkommen. 
 
6 juni Kl. 06.30. Gökotta med program och sedan sillfrukost. 
 Start vid Hembygdsstugan. 
 Årets utflyktsmål kommer att affischeras. 
 
19 juni Kl. 14.00. Traditionellt midsommarfirande vid Hembygdsstugan. 
 
Juli Kaffeservering efter aftonbönerna i Gamla kyrkan torsdagskvällar i 

samverkan med församlingen. 
  
11 juli och 
22 augusti Kl. 11-16. Loppmarknad vid Hembygdsstugan. 
 
Nov. En trivselkväll i Hembygdsstugan. Ämne och tidpunkt kommer att 

meddelas hushållen genom utskick och affischering 
 
10 jan. Kl. 17.00. Knutsdans. 
År 2016 Julen dansas ut till dragspelsmusik vid Hembygdsstugan. 
 Servering av gröt och kaffe. Tomten kommer med godispåsar till 

barnen. 
 
 
   
 
  

 
 

 


