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Plats Kulturarvscentrum Småland 

 

Deltagare Kjell Gustafsson, Ulf Franzén, Georg Frisk, Sigvard Jakobsson, Karl-

Johan Krantz, Lars Palm, Frida Stenland, Evy Törnqvist 

 

Förhindrade 

 

Lennart Johansson, Ulla Johansson, Samuel Palmblad, Roger Söderling 

§1 Kjell Gustafsson hälsade oss välkomna till dagens styrelsemöte.  Mötet öppnas 

§2 Frida Stenland valdes till sekreterare och Sigvard Jakobsson till 

justeringsman. 

Sekreterare och 

justeringsman 

§3 

 

Föregående protokoll från styrelsemöte på Kulturarvscentrum 

Småland, 26/11 2014, lades till handlingarna.   

Föregående protokoll 

 

§4 

 

Förslag till föredragningslista godkändes, efter att en  

medlemsrapportering lagts till efter punkt 10. 

Dagens 

föredragningslista 

§5 

  

Under våren planeras följande aktiviteter att genomföras;  

7/2 Ordförandekonferens i församlingshemmet i Skatelöv.  

14/3 Årsmötet 2015 i Lammhults Folkets hus.  

11/4 Skrivarkurs för nybörjare med Åke Svensson. 15 exemplar av 

boken "Offentlighetens pris" tas in som kurslitteratur. 

25/4 Lär dig ympa vildapel med kursledare Erik Håkansson. Plats 

Diö. 

Vårens aktiviteter 

 

§6 

 

 

På Kulturnatten i Växjö lördagen den 31 januari 2015 kommer 

Hembygdsförbundet finnas på plats i Stadsbiblioteket. Vi finns där 

från klockan 15.00.  Vi har bland annat med oss Årsboken 2014 

Tusen och en natt - Nöjesliv i Kronobergs län under 100 år. Även 

författaren Leif Carlsson ska finnas på plats för signering. 

Kvällens schema: Ulf Franzén och Sigvard Jakobsson; 15.00-17.00 

Frida Stenland och Kjell Gustavsson alternativt Roger Söderling; 

17.00-19.00.  

Ulla Johansson; 19.00-22.00 

Kulturnatten 2015 

 

§7 Programmet har skickats ut till föreningarna. Klockan 09.00 är det 

fika i Skatelövs församlingshem och mötet inleds klockan 09.30.  

Markus Boxe, Arkeolog på Länsstyrelsen föreläser om 

Kulturmiljölagen och Veronica Trygg, Länsstyrelsen, berättar om 

kyrkogårdar och kansliet för hembygdsförsäkringen informerar om 

uppdateringar kring försäkringen. Lokalen och maten är bokad. 

Hittills är 5 anmälda. 

Ordförandekonferensen 

 

§8 

 

Årsmötet är satt 14 mars i Lammhults Folkets hus. Mellan 11.30 

och 13.00 kan de som vill besöka Hembygdsgården. Klockan 12.00 

blir det en enklare servering och mötet börjar 13.30. 

Anders Rytiniemi är ny ordförande för Aneboda-Lammhult.  

Årsmötet 2015 
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Stanley Ståhl tillfrågas som ordförande under dagens årsmöte. 

§9 Förslag på Silvermedaljör diskuterades. Silvermedaljör 

§10

a 

Distributionen av årsboken 2014 gick bra, alla böcker utom 3 ska ha 

varit levererade innan jul. De tre böckerna på vift hade sin 

förklaring i att medlemmarna inte längre fanns kvar på den angivna 

adressen. Boken har vid försäljning kostat 250 kronor. En av våra 

återförsäljare, Cultix, har sålt ett 30 tal böcker hittills och 65 

stycken har delats ut till Regionfullmäktige.  

Distribution av 

Årsboken 2014 

§10

b 

 

Föreningarna har tilldelats blanketter, för redovisning av deras 

medlemsantal under 2014 på föregående ordförandekonferens, och 

även haft möjlighet att ladda ner blanketten från hemsidan. 57 

föreningar har skickat in till Länsförbundet. Det går även bra att 

skicka direkt till Riksförbundet. Vi kan också konstatera för 

länsförbundets egen del att vi har ett medlemstapp.  

Medlemsantal 

§11 

 

Det har kommit in en del lite mindre artiklar till tidningen denna 

gång, det kommer att gå ihop sig men som vanligt ser redaktionen 

gärna mer material och vid längre artiklar, ett bredare 

allmänintresse. 

Nästa manusstopp, tillika sista chansen att publicera föreningarnas 

sommaraktiviteter, är 10 april. 

IVOS 

§12 

 

Riksförbundets valberedning vill ha in nomineringar till sin styrelse. 

Länsförbundet är överens och väljer, som föregående år, att 

nominera Karl - Johan Krantz. Karl - Johan Krantz har själv inte 

deltagit i diskussionen. 

Ledamöter till 

Riksstyrelsen 

§13 Kjell Gustafsson kan tänka sig max ett år till som Länsförbundets 

ordförande, därför uppmanas styrelsen att hjälpa valberedningen 

med förslag på efterträdare.  

Styrelseval 

§14 

 

Vårens möten med styrelsen är; 17 februari, 17 mars, 27 april och 

24 juni. Om inget annat bestäms är det 18:30 på Kulturarvscentrum 

Småland. 

Vårens styrelsemöten 

§15 

 

En förfrågan från Elisabeth Johansson, Ljungby, om att redigera 

Dräktrådets sida på Länsförbundets hemsida har inkommit. 

Styrelsen beslutade att avslå då man tyvärr inte kan redigera enstaka 

sidor utan att bli administratör. Styrelsen ser då helst inte att någon 

utanför styrelsen har samma administratörsmöjligheter som 

Redaktören. Däremot går det bra att skicka in material som texter 

och bilder och att komma med synpunkter och förslag till 

webbmastern, som sedan lägger upp/eller redigerar det på hemsidan. 

 

 

 

 

Övriga frågor 
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§16 Kjell avslutade mötet. 

Vid protokollet 

 

 

Frida Stenland 

 

Justeras Justeras 

 

 

Kjell Gustafsson                                                Sigvard Jakobsson  

Ordförande 

 

Mötet avslutades 

  


