
 

 

Protokoll fört vid Kronobergs hembygdsförbunds styrelsemöte den 18 juni 2014. Mötet hölls på 

hembygdsgården Rosenlund i Skatelöv 

Närvarande: Roger Söderling, Ulf Franzén, Kjell Gustafsson, Samuel Palmblad, Georg Frisk och Evy 

Törnkvist. Under delar av mötet närvarade även fem hembygdsrepresentanter från Tyskland. 

 

1. Mötet öppnas och vi konstaterar att Rosenlund är oerhört vackert  

2. Till justerare utsågs Evy Törnkvist 

3. Föregående protokoll. Webbkursen den 25 oktober hålls av Frida och en representant 

från förbundet vilket är uppskattat. 

Skrivelsen till länets hembygdsföreningar rörande artiklar till kommande årsbok kvarstår 

och publiceras även i IVoS. Ordföranden påpekar samtidigt att redaktionskommittén fått 

mycket beröm för tidningen. 

4. Medlemsregistrering. Vår medlemsregistrator är fortsatt sjukskriven vilket medfört 

problem då registren inte är uppdaterade och utskick därför kan missas, vilket också 

skett. 

5. Den 18-19 september är det försäkringskonferens i Örebro. I första hand bör Samuel 

Palmblad närvara. Han meddelar om detta är realiserbart då tjänstledighet måste sökas. 

6. Motion angående informationspolicy. Diskussion om nödvändigheten att även lägga ut 

mötesprotokoll på hemsidan eller om det räcker med årsmöteshandlingar. Styrelsen 

beslutade att bifalla motionen och offentliggöra mötesprotokoll. Uppföljning ska ske. 

7. Ordföranden avser närvara vid sommarens föreningsjubileer i Hovmantorp och Östra 

Torsås. Gåvan från förbundet blir i form av buskrosor 

8. Just nu saknas artiklar till nästa IVoS. Lennart Johansson kontaktas med önskemål om 

textmaterial rörande spritutställningen på Hjärtenholm. Även Mats Nässert bör tillfrågas 

rörande årets militärhistoriska utställning.  

9. Dialogutbyte mellan styrelsen och fem hembygdsrepresentanter från olika delar av 

Tyskland. Vi berörde erfarenheter och arbetssätt. De var imponerade över 

lokalengagemanget samtidigt som utvecklingen avseende bl.a. urbanisering och 

ålderssammansättning påverkar föreningsverksamheten i bägge länder. Tanken på 

vänortslösning eller något gemensamt projekt dryftades. Alla fick även presentera sin 

lokala favoritplats som man gärna visar bekanta och besökare. 



10. Se punkt 9. 

11. Landstinget önskar nomineringar till ”Folkhälsohjältar”. Personer som inspirerar till god 

hälsa eller jobbar ideellt med olika hälsoprojekt är lämpliga. Stipendiet är på 20 000 kr. 

Ordförandet delade ut en broschyr. Kandidater ska inlämnas senast 14 september.  

12. Styrelsen tackar Skatelövs hembygdsförening för kaffe och goda våfflor samt önskar våra 

tyska gäster en god fortsättning på Sverigebesöket. Nästa styrelsemöte hålls den 26 

augusti. 
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