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KRONOBERGS LÄNS HEMBYGDSFÖRBUND PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Styrelsen
2014-04-15
Plats

Kulturarvscentrum Småland

Deltagare

Kjell Gustafsson, Ulla Johansson, Lars Palm, Ulf Franzén, Roger
Söderling, Georg Frisk, Evy Törnqvist, Frida Stenland, Karl-Johan Krantz

Förhindrade

Lennart Johansson, Sigvard Jakobsson, Samuel Palmblad

§1

Kjell Gustafsson hälsade oss välkomna till dagens styrelsemöte.

Mötet öppnas

§2

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Lars
Palm.

Justeringsman

§3a Förslag till föredragningslista godkändes, efter att en punkt om
genomgång av föregående protokoll lagts till.
b

Föredragningslista
Föregående protokoll

Föregående protokoll från konstituerande möte hos Karl-Johan och
Christina Krantz i Bråt, 30/3 2014, lades till handlingarna och ett
tack till Karl-Johan framfördes.

§4

Ledamöterna rapporterade kort om sina föreningars årsmöten och
Rapporter
arbetet inför sommaren med sina hembygdsföreningar. Evy
informerade om att Skatelövs-krönikan är klar och ute till
försäljning. Angående Förtroendevalda 2014: Frågan om Samuel
Palmblad fortfarande vill stå som "Försäkringsansvarig", tas upp på
nästa möte, då Samuel inte är närvarande under detta mötet. Det
blev omval på AU; Karl-Johan Krantz, Kjell Gustafsson och Lars
Palm. Claes Lissing representerar förbundet i Kronobergsarkivets
styrelse.

§5

Av 75 föreningar är det cirka 30 stycken som skickat in sina
adressuppgifter. En blänkare på hemsidan som påminnelse kommer
läggas in.

§6

Två justeringar på närmast kommande möten gjordes; 20/5 och 18/6 Mötesdagar
är de nya datumen som gäller. Evy kollar upp om vi kan hålla
styrelsemötet 18/6 i Skatelöv, 18:00. Kallelse kommer innan.
Övriga möten under året är: 26/8, 25/9 och 4/11.
Ordförandekonferensen blir 15/11 i Skatelöv.

§7

Under hösten planeras följande aktiviteter att genomföras;
27/9 Skrivarkurs på hur man gör en hembygdsbok, med fokus på
layout. Det blir samma kurs som tidigare i vår, då vi hoppas på fler
deltagare under hösten. Mia Haldin gjorde ett bra jobb och vi vill
gärna att hon håller även i höstens kurs.
25/10 Praktisk kurs i att använda och uppdatera sin förenings
hemsida på hembygd.se, då många föreningar ännu inte kommit
igång med sin hemsida.
15/11 Ordförandekonferens, Skatelöv. Denna gång har vi lagt
konferensen en vecka senare för att undvika att det ska sammanfalla
med Arkivens dag.

Adressuppgifter

Höstens aktiviteter
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§8

Problemet kvarstår med medlemsregistret då ansvarig är sjukskriven Medlemsregistrering
och Hembygdsförbundet ej har tillgång till det uppdaterade
registret. Så snart som möjlig vill styrelsen att Roger Söderling,
Ann-Catrin Hellgren och Patrik Buzas (IT-samordnare) träffas för
att hitta en lösning. En önskan är att det ska vara ordnat till den 1
maj, för att nya medlemmar bl a ska kunna få tidningen då de redan
betalat för det. Vi vill även kunna skicka ut en påminnelse för de
som inte betalat, annars blir det att gå efter våra gamla register.

§9

Invigning av Kulturarvscentrum blir torsdagen den 21/8 kl. 16.00.
Bo Frank inleder. Inbjudna kända gäster kommer att lämna in saker
i arkivet. Förhandling med Knut Knutsson pågår för ett föredrag
efter ordinarie visning av arkiven. Öppet hus planeras till hösten.

§10 Årsbok 2014 "Tusen och en natt - Nöjesliv i Kronobergslän under
100 år" om populärmusiken i Småland, författare Leif Carlsson.
Kjell läste upp några kapitel som kommer finnas med i boken;
Dansbanor, orkestrar, skrivaffärer, festivaler, Tyrolen, allsång,
Uffes källare m.m. Ett förslag om ca 2200 ex till tryckning. Boken
ska vara klar till Bokmässan i november.

Kulturarvscentrum

Årsboken 2014

Årsboken 2015
§11 Årsboken 2015 kommer innehålla de bästa artiklarna från våra
föreningars Hembygdsböcker under de senaste 10 åren. Innan vi
kollar föreningarnas egna förslag skall styrelsens medlemmar själva
läsa i de olika hembygdsböckerna och se om vi hittar något vi
tycker är representativt för årsboken. En önskan är att en artikel från
varje förening kommer med. Ärendet följs upp vid nästa möte.
§12 Evy har fått in 6 artiklar. Kjell skriver klart "Ledaren". Ulla
Johansson skriver en recension på "Ståten och nyttan".
§13

Kjell informerar om senaste nytt från Riksförbundet; Förbundet
bjuder föreningarna på STIM-avgiften under högtidsdagar såsom
valborg, midsommar och julmarknader.

IVOS
Nytt från Riksförbundet

Förberedelserna inför 100års jubileet fortsätter. Det kommer bli ett
stort firande på Skansen 2016.
Vi har nominerat Björn Gidstam till Riksförbundets kulturpris
"Kulturhammaren".
Hemsidan
§14 Hemsidan fungerar bra. Frida uppdaterar och lägger löpande ut
information om kommande aktiviteter, bok-nyheter och bilder m.m.
Frida kollar upp om man kan mäta statistiken på hemsidan för att se
om det finns ett intresse av att bland annat lägga upp
styrelseprotokoll.
§15 Förslag till var årsmötet 2015 skall hållas; Ulla föreslår Borgen i
Lenhovda och Evy och Kjell hade tankar på Norra Allbos
hembygdsförening, Alvesta.

Årsmötet 2015

§16 Ulf Franzén undrade över priserna för guidning på
Kulturarvscentrum. Lars informerade att guidning dagtid kostar
800kr och guidning kvällar och helger kostar 1600kr. Ideella

Övrigt
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föreningar får 20% rabatt. Roger tar upp frågan om
Hembygdsföreningen inte särskiljer sig från andra ideella föreningar
och borde få en högre rabatt.
§17 Kjell avslutade mötet med ett tack.

Mötet avslutades

Vid protokollet
Frida Stenland
Frida Stenland
Justeras

Justeras

Kjell Gustafsson

Lars Palm

Kjell Gustafsson

Lars Palm

Ordförande

