
 

 

Protokoll fört vid Kronobergs hembygdsförbunds styrelsemöte den 26 augusti 2014. Mötet hölls i 

ordförandens hem, Norra Åreda  

Närvarande: Kjell Gustafsson, Lars Palm, Karl-Johan Krantz, Evy Törnqvist, Ulla Johansson, Roger 

Söderling, Georg Frisk, Samuel Palmblad och Frida Stenland. 

 

1. Mötet öppnas  

2. Till justerare utsågs Evy Törnkvist 

3. Dagordningen godkänns 

4. Inga tilläggsärenden 

5. Föregående protokoll. Nu ska protokollen läggas ut på förbundets hemsida. Justerat 

protokoll skickas därför till webbansvarig (Frida Stenland). Frida redovisade resultatet av den 

räkning av besökare på hemsidan som utförts. Varje dag, under sommaren, låg besöksantalet 

på 8-12 personer. Rörande försäkringskonferensen i Örebro kommer eventuellt Evy närvara. 

6. Styrelsen berättade om sommaren och de aktiviterer som bedrivits inom föreningarna. 

7. Höstens aktiviteter. Skrivarkursen på Vuxenskolan som tidigare berörts hålls mellan 09:00-

15:00. Innehållsförteckningen för IVoS läggs ut på hemsidan. Intentionen bör vara att även 

göra samma med äldre nummer. Vid bokmässan den 22 november ska årsboken lanseras. 

PR-aktiviteter ska samordnas med Musik i Syd. Första advent är julmarknad på Kulturparken 

och förbundets bemanning är i stort ordnad. Vid ordförandekonferensen den 15 november 

har Veronica Trygg från Länsstyrelsen bjudits in för att berätta om kyrkogårdar. Kerstin 

Johansson vid kommunarkivet ska tillfrågas om att föreläsa kring digitaliseringen av 

kommunstämmoprotokollen. Dessa erbjuder en fantastisk kunskap som föreningarna kan ha 

stor nytta av. Likaså bör Martin Dackling, agrarhistoriker, erbjudas att berätta om sitt arbete 

kring arbetslivsföreteelser under 1900-talet.  

8. Vår medlemsansvarig (Roger Söderling) redovisade läget. Vi måste ordna en smidigare 

fakturahantering mot våra föreningar. Situationen är annars prekär med anledning av att 

medlemsregistratorn vid museet fortfarande är sjuk. Måste följa upp vilka som betalat och 



skicka påminnelser. Roger redogjorde för att Älmebodas medlemsprogram från Wisma kan 

nyttjas av förbundet mot att servicekostnaden på cirka 650 kronor/år delas. Älmeboda 

fakturerar oss. Upplägget godkändes av styrelsen. Wisma arrangerar även kursen kring 

aktuella program vilka bör bevistas. Kjell påtar sig att diskutera med Kulturparkens VD 

angående nuvarande situation.  

9. Lugnt läge under sommaren. Frida har arbetat begränsat med hemsidan. 

10. IVoS. Evy efterfrågar material till kommande nummer. 

11. Årsbok 2015. Rörande nästkommande årsbok så skickas textmaterial till Karl-Johan Krantz. En 

uppmaning ska även insättas i IVoS. 

12. Lämplig plats för nästa ordförandekonferens är Norrhults Folkets Hus, ska undersökas 

13. Datum för nästa styrelsemöte flyttas till 2 oktober, plats Kulturarvscentrum Växjö 

14. Vid kulturarvsdagen den 14 september föreläser Samuel Palmblad om Kronoberg under 

andra världskriget. Karl-Johan håller ett föredrag på Lilla Björka om Elin Wägners fredsarbete. 

Den 27 september uppmärksammas att Kronobergsarkivet fyller 30 år. Den 8 november är 

Arkivens dag.  
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Evy Törnkvist, Justerare                              Kjell Gustafsson, Ordförande 

 

 


