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Plats Vuxenskolan, Växjö 

 

Deltagare Kjell Gustafsson, Ulla Johansson(del av mötet), Ulf Franzén,  

Georg Frisk, Evy Törnqvist 

Gäst; generalsekreterare Jan Nordvall 

  

§1 Kjell Gustafsson hälsade oss välkomna till dagens styrelsemöte. 

Speciellt välkommen hälsades Jan Nordvall. 

Mötet öppnas 

§2 Till dagens sekreterare utsågs Evy Törnqvist  Val av sekreterare  

§3 Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Georg 

Frisk. 

Justeringsman 

§4 

 

 

§5 

 

 

§6 

 

 

§7 

 

§8 

 

 

§9 

 

§10 

§11 

 

 

 

Förslag till föredragningslista godkändes § 13a tilläggsärenen, 

beslut om avslut av medlemskap i Regionarv Småland och §13b 

bygdeband, § 14 övrigt kurser. 

Ordföranden gick igenom föregående protokoll. P.g.a. sjukdom 

valdes ny justerare för detta protokoll; Ulf Franzen utsågs och 

justerade protokollet varefter detta lades till handlingarna. 

Kjell rapporterade från de två kurserna i föreningsteknik, i Ljungby 

deltog 5 och i Växjö 3 personer. Det blev givande diskussioner 

speciellt i Växjögruppen . 

Tryckeriet arbetar nu med att sätta ihop bokens artiklar, allt går 

enligt planerna och bokbinderiet i Malmö är uppbokat. 

Nr 3 blev försenad, undertecknad hämtade överex. i går och 

lämnade in alla till Kulturparken. Till nästa nr finns dåligt med 

artiklar. Alla uppmanades hjälpa till.  

21/11 är det bokmässa i Växjö 10.00-18.00 Ulla och Evy bemannar 

10.00-14.00  och Ulf och Kjell 14.00-18.00  

Julmarknad på Kulturparken 28-29/11 Georg och Ulla tar lördag 

och söndag tar Evy fm och Ulf em. 

Jan presenterade kort förbundets förberedelser inför 100-årsfirandet 

på Skansen 27-28/8 2016. En projektledare är redan anställd . Ny 

logga, mycket infomaterial utarbetas just nu .förbundet ska sin 

Riksstämma i Stockholm, delta i Almedalen, på Landsbygdsmässan 

och Bokmässan i Göteborg för att synliggöra förbundet extra. 

Förbundet har sökt extra anslag för firandet. 

15 personer från varje hembygdsförbund bjuds in för att medverka i 

firandet. På Nordiska Museet blir det hembygdskväll/ galamiddag 

på lördagskvällen. 

Vad ska vi delta med? Två förslag som Evy kollar upp till nästa 

Föredragningslista 

godkändes. 

 

Justering föregående 

protokoll 

 

 

Rapport föreningsteknik 

 

Årsboken 

IVoS 

 

Bokmässan 

 

Julmarknad 

 

Förbundets 100-

årsfirande 

27-28 augusti 
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möte. 

Kommer länsförbunden att få några bidrag till utställningarna? 

Finns intresse ute i föreningarna för bussresa till firandet på 

Skansen? Ulla fick i uppdrag att kolla kostnaden med två 

bussbolag. 

Kalmar och Jönköping är intresserade av att dela utställningsmonter 

med oss. Möte om detta 2/11 kl 10.00  

Kjell, Ulla och Evy deltar. 

 

 

 

 

§12 

 

 

§13 

 

§§14a 

 

§14b 

 

 

§15 

13-14 augusti firar länet 100-årsdagen i Tyrolen. 

Förslag på ämne; invandring och emigration; Kjell kollar med 

universitetet/Peter Aronsson och med Lennart Johansson. 

Beslöts att Kjell ansöker om bidrag för att täcka extra kostnader för 

firandet. 

Styrelsen beslöt enl Karl-Johan Kranz förslag att avsluta medlemskapet 

i Regionarv Småland. 

Kurserna i bygdeband är på gång. Annons i nr 3 IVoS 

Svårt att nå ut till länens föreningar då kursledningen själva ska 

distribuerar inbjudan. 

Ordförandekonferens 7/11 skickas ut inbjudan snarast. 

Anmälan till att delta 30/1 Kulturnatten. 

Föreningsteknik kurs planeras 11/4 i Ljungby och 19/4 i  

Växjö. Skrivarkurs planeras 23/1-Åke Svensson tillfrågas. 

Länets firande 13-14 

augusti 

 

Ansökan om bidrag 

 

Avsluta medlemskap 

  

 

Kurser bygdeband 

 

Övrigt 

 

 

   

§16 Mötet avslutades och Jan Nordvall tackades speciellt för sin 

medverkan. 

Avslutning 

   

 Vid protokollet 

 

 

  

Evy Törnqvist 

 

 

Justeras Justeras 

 

 

Kjell Gustafsson Georg Frisk  

Ordförande  

 

 

 


