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§  1 Ordföranden Kjell Gustafsson hälsade välkommen och förklarade sammanträdet 

öppnat. 

§  2 Karl Johan Krantz valdes att föra dagens protokoll.  

§  3 Samuel Palmblad utsågs att jämte ordföranden justera protokollet. 

§  4 Föredragningslistan godkändes efter smärre kompletteringar.  

§  5 Ordföranden föredrog föregående sammanträdesprotokoll, vilket är godkänt och 

justerat. Efter föredragningen lades det till handlingarna. 

§  6 Kamrer AnnCatrin Hellgren föredrog balans- och resultaträkning  för 2013 enligt 

bilaga. Resultatet visar ett överskot på cirka 39 000 kronor vilket föranledde munter 

glädje hos ledamöterna. Ordföranden framförde ett tack till Hellgren för gott arbete. 

Styrelsen undertecknade den ekonomiska redovisningen inför revisorernas granskning 

av handlingarna. 

§  7 Ordföranden föredrog utkast till verksamhetsberättelse för 2013. Efter begränsad 

redaktionell rykt beslutade styrelsen att den skall ingå i årsredovisningen och 

föreläggas årsmötet.  Vidare diskuterade styrelsen verksamhetsinriktningen för 2014 

och föredragningslistan för årsmötet.  

§  8 Styrelsen konstaterade att en motion influtit till årsmötet från Ljungby 

hembygdsförening. Motionen gäller information mellan förbundet och dess 

medlemsföreningar. Styrelsen beslutade att för årsmötet framhålla att den avser 

arbeta i motionens anda. 

§  9 Styrelsen beslutade att vid årsmötet den 8 mars utdela Hylten-Cavalliusmedaljen i 

silver till Håkan Nordmark, Växjö och Hyltén-cavalliusmedaljen i brons till Jonny 

Bengtsson, Bolmsö, Sara Karlsson, Tannåker, Lars Ericsson, Moheda, Harald 

Leandersson, Hovmantorp-Furuby samt Ingvar Johansson, Älmhult. Vidare beslutade 

styrelsen att utdelningen skall ske en halv timma innan årsmötets start. 

§ 10 Redaktören Evy Törnqvist orienterade om arbetet med förbundets tidning I Värend 

och Sunnerbo, som beräknas utkomma med nr 1/2014 i månadsskiftet februari/mars. 



Materialinflödet till tidningen är för närvarande bra. Ordföranden uttryckte 

uppskattning över redaktörens arbete 

§ 11 Ordförande rapporterade att årsboken 2013 har sålt bra och rönt stor uppskattning, 

särskilt i ljungbybygden. Såväl kommunen som företag i Ljungby har förvärvat delar av 

upplagan och försäljningen i lokalsamhället har varit över förväntan. Författaren har 

dessutom hållit  flera anföranden i olika sammanhang i Ljungby.  Årsboken 2014 är 

färdigskriven och lay-outarbetet pågår. Förhoppningarna är att den skall föreligga i 

tryck i september månad. Styrelsen ser med förväntan fram mot en bok som helt 

ägnas åt 1900-talets populärmusik. 

§ 12 Ordföranden föredrog inkomna skrivelser. 

- Länsstyrelsen inbjuder till partnerskapsdag rörande landsbygdsprogrammet den 

14 mars. Styrelsen beslutade att Evy Törnqvist deltager. 

- Sveriges hembygdsförbund efterlyser nomineringar till två vakanta platser i 

förbundets styrelse. Kronobergs läns hembygdsförbunds styrelse beslutade 

enhälligt att nominera Karl Johan Krantz. Krantz deltog inte i ärendets beredning 

eller beslut. 

§ 13 Styrelsen behandlade följande övriga frågor. 

- Evy  Törnqvist orienterade om att ordförandekonferensen den 15 februari har ett 

sextiotal deltagare. Konferensen genomförs på Kulturarvscentrum Småland med 

visning av samlingar och byggnader, föredrag om arkeologiska undersökningar 

samt visprogram av Visans vänner. 

- Organisationen Bygdeband har anmält intresse av att hålla kurs om 

arkivmaterialets användning vid lämpligt tillfälle. Styrelsen noterade detta. 

- Webbredaktören Roger Söderlind har anmält att han i fortsättingen håller i 

förbundets medlemsregister och Frida Stenland tar ansvaret för förbundets 

hemsida. Styrelsen noterade med tillfredsställelse uppdelningen. 

- Karl Johan Krantz orienterade om pågående arbete inom Regionarv Småland, som 

förbundet är en av bildarna till. Sistlidna tisdag skedde uppvaktning hos 

Kulturdepartementet och Riksantikvarieämbetet i försöken att ordna Regionarv 

Smålands finansiering. Verksamheten syftar till att ur ett underifrånperspektiv 

rikta blickarna på vård och förvaltning av bygder inom stad och land, helt enligt 

Europeiska landskapskonventionens riktlinjer.  

- Samuel Palmblad föredrog förslag till byggnadsvårdspris 2014. Styrelsen enades 

om att hans förslag på en bostadsmiljö i Bolmen samhälle samt Musikkasernen i 

Växjö är ett bra urval som förbundet ställer sig bakom. Palmblad kommer även att 

pröva om Diö stationshus kan komma i fråga. 

- Evy Törnqvist farmförde att vissa hembygdsföreningar  saknar förmåga att 

kommunicera via internet vilket är olyckligt då en stor del av informationen skickas 

via e-brev. 

- Samuel Palmblad orienterade om att Kulturparken Småland föreslagit Ryssby 

garveri att erhålla utmärkelse i anledning av utdelningen av ett nationellt 

industriminnespris.  



§ 14 Ordförande framförde ett tack till styrelseledamöterna för ett bra och engagerande 

sammanträde. Han hälsade så många som möjligt välkomna till morgondagens 

ordförandekonferens och såg fram mot ett stort deltagande på årsmötet på Bolmsö 

den 8 mars. Med dessa ord förklarade han sammanträdet för lyktat. 

 

Med handen på pennan 

 

Karl Johan Krantz 

 

Justeras 

 

Kjell Gustafsson   Samuel Palmblad  


