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Plats Kulturarvscentrum Småland 

 

Deltagare Kjell Gustafsson, Ulf Franzén, Georg Frisk, Karl-Johan Krantz, Lars Palm, 

Frida Stenland, Roger Söderling 

 

Förhindrade 

 

Sigvard Jakobsson, Lennart Johansson, Ulla Johansson, Samuel Palmblad, 

Evy Törnqvist  

§1 Kjell Gustafsson hälsade oss välkomna till dagens styrelsemöte.  Mötet öppnas 

§2 Frida Stenland valdes till sekreterare och Georg Frisk till 

justeringsman. 

Sekreterare och 

justeringsman 

§3 Föregående protokoll från styrelsemöte och besök på Kronobergs 

Genealogiska förening i Alvesta, 30/3 2015, lades till handlingarna 

efter några justeringar: 

- Georg Frisk är vice Försäkringsansvarig.  

- "Bredband" som omnämns i kallelse och föregående protokoll 

skall vara "Bygdeband". 

Föregående protokoll 

§4 Förslag till föredragningslista godkändes. Dagens 

föredragningslista 

§5 

  

Två informationsmöten hölls ang. Bygdeband, en i Ljungby 15/4 

och en i Växjö 16/4. I september blir det ytterligare två kurser, fast 

mer praktiska om hur du använder och redigerar på Bygdeband. 

Bygdeband 

§6 

 

 

Det är dags för en ny kulturmiljöstrategi som ska träda i kraft 2016. 

Den senaste lades fram 2011. Karl Johan närvarade vid mötet på 

Residenset tillsammans med över 80 övriga inbjudna. Hövdingen 

inledde, Knut Weibull talade och grundarna för Fotografiska museet 

i Stockholm gästade. Även kaffe och workshop bjöds och det hela 

avslutades med mingel.  

Kulturmiljöstrategi 

 

§7 Höstens ordförandekonferens är preliminärt bokad till den 7/11. 

Vi planerar fyra kurser i föreningsteknik uppdelade så det blir två i 

Växjö och två i Ljungby. 

Styrelsen har även en idé om kurs i Housekeeping med 

Kulturparken Smålands konservator Maria Varhelyi. 

Höstens program; 

Ordförandekonferens, 

kurser 

 

§8 

 

Vi har 600 exemplar kvar av årets årsbok, så vi sänker priset från 

250 kronor till 200 kronor. Medlemmarna i styrelsen får 5 böcker 

var under maj månad att försöka sälja under sommaren. 

Årsboken Tusen och en 

natt 

§9 Nuvarande medlemsantal är 724. Medlemmarna får ett erbjudande 

om att var femte medlem de värvar ger en gratifikation. 

Informationen läggs ut på hemsidan och en annons kommer i IVOS.  

Medlemsrekrytering 

§10 Stockholm firar helgen den 27-28 augusti 2016 så styrelsen föreslår 

helgen 13-14 augusti för Kronobergs firande. Förslagen på platser är 

många; Tyrolen, Hjärtenholm, museiparken, Strandpärlan i Torne m 

fl. Vidare förslag, gärna med program för dagen, skickas till Kjell. 

Hembygdsrörelsen firar 

100 år 2016 

§11 Styrelsemedlemmarna gav en snabb rapport om vad som händer ute Rapporter 
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 i våra föreningar. Lars Palm kunde berätta att halva flytten av 

Orrefors- arkivet till Kulturarvscentrum är avklarad.  

§12 

 

Årsboken 2015 kommer innehålla de bästa artiklarna från 

föreningarnas hembygdsböcker under de senaste 10 åren. Det är inte 

så många föreningar som skickat in artiklar men Kjell och Karl-

Johan har hittat många på egen hand. Det kommer bli ett bra 

material till boken.  

Alternativt kommer Hans Altbark skriva 2016 års Årsbok. Den 

kommer behandla "revyer och scenglädje" i Kronobergs län under 

de senaste 50 åren.  Profiler som Leif Sandberg, John Martin 

Bengtsson och Nils Åkesson kommer finnas med och ett otal 

uppsättningar musikaler, teatrar och revyer. Layouten vill Hans att 

hans dotter Martina Altbark ska stå för. Styrelsen vill att Hans 

presenterar sin ide närmare vid nästa möte, 24 juni. Hans Altbark 

var bokad till detta mötet men fick förhinder. 

Årsbok 2015 

§13 Tidningen väntas gå till tryckeriet v.18. Evy Törnqvist deltog inte 

på mötet så vidare information om kommande nummer eller 

höstnumret gavs ej.  

IVOS 

§14 

 

Ingen från Kronoberg är anmäld till riksstämman i Falun 29-31 maj. 

Skrivarkurs för nybörjare med Åke Svensson och "Lär dig ympa 

vildapel" med Erik Håkansson har gått bra. Även Kjells kurser med 

gärdesgårdar och stenmurar har varit fullbokade. 

Vårens sista möte med styrelsen är 24 juni och kommer hållas vid  

Vartorpskvarn utanför Rottne, klockan 18.00 

Övrigt 

§15 Kjell avslutade mötet. 

Vid protokollet 

 

 

Frida Stenland 

 

Justeras Justeras 

 

 

Kjell Gustafsson                                                Georg Frisk  

Ordförande 

 

Mötet avslutades 

  


