
 

 

Protokoll fört vid Kronobergs hembygdsförbunds styrelsemöte den 2 oktober 2014. Mötet hölls på 

Kulturarvscentrum, Växjö  

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

Franzén, Roger Söderling, Georg Frisk, Sigvard Jakopson, Samuel Palmblad och Frida Stenland. 

 

1. Mötet öppnas  

2. Till justerare utsågs Georg Frisk 

3. Föregående protokoll. Lars Palm redogör för Kronobergs arkivets jubileum 

4. Dagordningen godkänns. Tillägg 7B, ärende IVoS 

5. Styrelsen verkar för att anordna en kurs i att ympa äppelträd. Kursledare blir i så fall Erik 

Håkansson, Evy erbjöd sig att upplåta lämplig plats vid Möckeln. Påtänkt datum är den 25 

april 2015. Rörande skrivarkurserna har det varit spridd kompetens bland deltagarna, 

några har redan god kunskap men andra begränsad. I en fortsättning bör eventuellt 

kursen hållas på två nivåer, en lätt och en svårare. 

Inför nästa år planeras också kurser i Vård- och underhållsplanering. Viktigt att 

föreningarna arbetar med sina byggnader och kan inplanera åtgärder. Verksamheten är 

avhängig om landsbygdspengar tilldelas. 

6. Mia Unell avses inbjudas till ordförandekonferensen den 15 november. Hon är expert på 

ekologisk kosthållning. I övrigt är programmet i stort spikat. Platsen är föreningslokalen i 

Grimslöv, ej församlingshemmet. Tid: 09:00 – 14:30. 

7.  Årsboken trycks förhoppningsvis under vecka 41. Boklådorna uppställs på KAC varifrån 

distribution ordnas.  

7B.  IVoS. Nästa manusstopp den 10 oktober. Styrelsemedlemmarna redovisar tankar kring   

       egna bidrag. En tidigare biskop i Växjö har skriftligen framfört lovord till redaktions-   

       kommittén.  

8. Redovisad under punkt 7 

9. Redovisad under punkt 6 

10. Medlemsregistrering. Roger har fått meddelande om sju adressändringar. Föreningarnas 

styrelsesammansättningar måste uppdateras, har skett en del ombyten som ej 

redovisats. 



11. Rapport från Riksförbundet. Nytt Hus med Historia projekt har beviljats varför 

föreningarna bör inventera sina behov. Nu finns även möjlighet att erhålla medel för 

trädgårdar och gårdsmiljöer. Man ska ange kostnadsbild och uppskatta tilltänkta 

frivilliginsatser.  

Årets hembygdsbok handlar om Brännkyrka, utgiven av Stockholms länsförbund. Roger 

önskar att en motion skickas till Riks där behovet av två bokklasser bör prövas. Idag 

uppmärksammas knappt de föreningar som utger årsserier, ligger mycket arbete bakom 

dessa. Kjell presenterade nationell statistisk över landets föreningsverksamhetet 

(Hembygdsrörelsen). Imponerande när allt slås samman, otroligt mycket aktiviteter och 

besökare. 

12. Att rekrytera nya medlemmar. Direktkontakt är avgörande, ”reklamutskick” kan lätt 

försvinna i mängden. Vi måste engagera oss mer i aktuella samhällsfrågor. Vi måste hitta 

forum och evenemang där vi kan synas. I större utsträckning besöka föreningarnas 

styrelsemöten etc. 

13. Övrigt. Diskussion om byteslitteratur, i vårt fall berörs årsboken. Samuel uppmanar 

förbundet att markera sin ståndpunkt i frågan om den kontroversiella kraftlänken som 

bl.a. avses dras genom Tingsryds kommun. Samuel ges i uppdrag att undersöka 

förutsättningarna 

 

 

             

 

Samuel Palmblad, Protokollskrivare  

 

 

 

Georg Frisk, Justerare                              Kjell Gustafsson, Ordförande 

 

 


