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Plats Vartorpskvarn, Vartorp, Rottne 

 

Deltagare Kjell Gustafsson, Ulf Franzén, Karl-Johan Krantz, Lars Palm, Frida 

Stenland, Roger Söderling, Evy Törnqvist 

 

Förhindrade 

 

Sigvard Jakobsson, Lennart Johansson, Ulla Johansson, Samuel Palmblad, 

Georg Frisk 

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

§2 Lars Palm valdes till justeringsman. Justeringsman 

§3 Förslag till föredragningslista godkändes. Tillägg är datum för 

höstens styrelsemöten under punkt 6. 

Dagens 

föredragningslista  

§4 Föregående protokoll från styrelsemötet på Kulturarvcentrum 27/4 

2015, lades till handlingarna. 

Föregående protokoll 

§5 

  

På Riksstämman i Falun 29-31maj, informerades det bland annat 

om aktiviteter och tidsplan för firandet av 100 års jubileet nästa år 

på Skansen. Skall vi i Kronoberg representeras i Stockholm 27-28 

augusti? Vad ska vi visa upp? Evy föreslår Gemlas hantverk i 

böjträ. Karl-Johan föreslår att vi hyr in oss i Skansens glashytta. 

  

Några av motionerna på stämman behandlade kontanthantering, 

(som vi fortsätter att jobba med, genom att sätta press på bankerna 

då behov av kontanthantering är stort inom Hembygdsrörelsen), och 

om ändring i minerallagstiftningen. Frågan om gruvbrytning är för 

stor för SHF och får skötas av andra instanser. 

Riksstämman i Falun 

§6 

 

 

Ordförandekonferensen hålls 7/11. Föredrag om Housekeeping står 

på schemat av Maria Varhelyi, konservator, Kulturparken Småland.  

(Housekeeping kan förklaras med hur man städar och håller efter 

äldre byggnader och föremål på kulturhistoriskt vis, hur man 

förvarar och tar hand om dem på bästa sätt osv.) 

Två kurser kommer hållas i Föreningsteknik, en i Ljungby tisdagen 

29 september och en i Växjö måndag 5 oktober. Kjell bokar 

lokalerna (vuxenskolan). 

Vi finns som vanligt på plats på Bokmässan, 21 november och 

Julmarknad, 28-29 november. 

Datum för höstens styrelsemöten är: torsdag 27 augusti, tisdag 29 

september, tisdagen 2 november och torsdag 26 november då vi 

även hjälps åt att packa årsböckerna.  

Höstens program; 

Ordförandekonferens, 

kurser och 

styrelsemöten 

§7 Tillgänglighetskonsult Gunnar Häger besöker åter föreningar i 

Kronoberg, denna gång v.27. Chaufför behövs och Ulf ställer upp 

på torsdagen. 

Tillgänglighetskonsult 

§8 

 

Tingsrydstryckeri är anlitade för kommande årsbok. Vi scannar in 

det material som saknas i rätt format i datorn. Karl-Johan och Kjell 

kommer besöka tryckeriet framöver för att gå igenom de sista 

detaljerna. Vi har cirka 30 texter och bilder till boken tas i augusti. 

Årsboken  
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Styrelsen rekommenderar A5 som format till bokens layout.  

§9 Tidigare har styrelsen haft Hans Altbark som förslag på Årsboken 

2017 med en bok om Kronobergs revy och teaterhistoria. Vi har nu 

även två nya alternativa förslag på tema; Stenbrytningshistorian, 

och Sjukvården, med barnmorskor, provinsialläkare osv där man 

kan ha olika delförfattare. 

Årsboken 2017 

§10 Helgen 13-14 augusti firar Kronoberg, Hembygdsrörelsen 100 år. 

Förslagen på plats för firandet är ännu inte bestämt. Styrelsen 

förlägger nästa möte på Tyrolen (27/8) för att titta närmare på dess 

chanser att bli festplats den aktuella helgen. Programmet jobbar vi 

vidare med, när vi sedan bestämt plats är det lättare att se vilket 

program som kommer att passa i den valda miljön och utnyttja dess 

möjligheter.  

Hembygdsrörelsen firar 

100 år 2016 

§11 

 

Styrelsemedlemmarna diskuterar olika idéer till avtackningspresent 

till avgående medarbetare.  

Avtackning av 

medarbetare 

§12 

 

8-9 oktober är det Försäkringskonferens i Växjö och Kronobergs 

Läns Hembygdsförbund håller i värdskapet efter deras önskemål. 

Programmet innefattar under torsdagen; lunch på 4 Krogar 

alternativt Izakaya Moshi, konferens kl. 13.00 i föreläsningssalen på 

museet, sedan avfärd till Sjösås hembygdsgård i Braås. Fredagen 

ger förutom lunch en visning av Utvandrarnas hus. Evy kan 

eventuellt närvara som representant för I Värend och Sunnerbo för 

alternativ artikel till tidningen. 

Försäkringskonferens 

§13 Nästa manusstopp är 10 augusti. Ett förslag till föreningarna är att 

skicka in lite bilder och artiklar från deras sommaraktiviteter.  

2-3 artiklar finns över från förra numret. 

IVOS 

§14 

 

Olof Norén vill ha föreningarnas e-post-adresser inlagda på 

medlem.hembygd.se. Roger kollar upp det. 5 föreningar saknar vi 

aktuella eller ej kompletta kontaktuppgifter till: Vivljunga, 

Kronobergs Arkeologiska förening, Bergs, Annerstad och Stiftelsen 

Kronobergs Regementes museum.   

Rapporter 

§15 Arkivförbund Sydost jobbar med en arkivguide över Blekinge-

Kronoberg. Syftet är att ge en samlad bild av vad som finns inom 

området och att fungera som hjälp vid forskning.  

Karl-Johan informerade om Bergveckan, 27 juni-5 juli. Måndagen 

29 juni kl.18:30 är det visning av gamla metoder vid tillagning av 

mat som rökning, saltning och torkning. Samling vid Bjursjös Basta.  

Roger påminde om Korrö musikfestival 20-26 juli. 

Övriga frågor 

§16 Kjell avslutade mötet. Styrelsen framför ett tack till Ulf för 

guidningen av kvarnen innan mötet och de goda kringlorna till fikat! 

Vid protokollet 

 

Mötet avslutades 
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Frida Stenland 

 

Justeras Justeras 

 

 

Kjell Gustafsson                                                Lars Palm  

Ordförande 

 

 


