
 

 

Protokoll fört vid hembygdsförbundets styrelsemöte den 26 januari 2016 

Närvarande: Lars Palm, Evy Törnqvist, Ulla Johansson, Roger Söderling (halva tiden), Georg 

Frisk, Samuel Palmblad och Frida Stenland, Kjell Gustafsson. 

1. Ordföranden hälsade välkommen, särskilt Lars Palm som glädjande kunde besöka oss. 

2. Till justerare utsågs Frida Stenland 

3. Godkännande av dagordning. Tilläggsärenden: Valberedningen, 

ordförandekonferensen och årets hembygdsförening. 

4. Föregående protokoll gicks igenom. Tyrolenaktiviteterna förbereds av festkommittén 

och Krantz har pratat med föredragshållare. Protokollet lades till handlingarna. 

5. Kulturnatten den 30 januari. Bord kommer finnas utsatta på biblioteket åt oss. 

Kulturnatten öppnar officiellt 16:00 och lokalen stänger 23:30. Bemanningen säkrad. 

Måste lösa transport av böcker från museet. Planen är att Kjell packar ihop 

böcker/tidningar och Samuel levererar aktuella datum.  

6. Årsmötet 19 mars. Programmet är fastslaget. Ordförande blir Ros-Marie Neckö som 

tillfrågats och tackat ja. Domkyrkocentrum, som rymmer cirka 130 personer, är bokat 

till kl: 17:00. Mellan 11:00 och 13:00 visas Utvandrarnas Hus då också fikat serveras. 

Stämmodeltagarna får också möjlighet att se det nybyggda Domkyrkocentrum och det 

restaurerade Karolinerhuset. 

7. Skansendagarna sista helgen i augusti. Buss med 60 platser är bokad. Förbundets 

aktiviteter är lokaliserade till Bollnässtugan, en centralt placerad byggnad.  Tilltänkt 

upplägg (se föregående protokoll) ska genomföras. Programmet löper mellan 10:00-

16:00 bägge dagarna. Önskvärt om man även kan informera på annat språk då 

Skansen är välbesökt sommartid av andra nationaliteter. Utställningsskärmar får ej 

uppsättas. 

8. Beslut om behörighet för Tina Sjögren som ersättare för Ann-Catrin Hellgren. 

Styrelsen beviljar nödvändig behörighet för samtliga våra konton samt plusgirot. 
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9. Nominering hembygdsbok. Vi måste verka för att undvika enskilda högprestigeprojekt 

utan öka fokuseringen på föreningar som regelbundet ger ut böcker/årsböcker. ”Slå ett 

slag för det ideella”. Styrelsen nominerar därför Älmebodaboken 2015. 

10. Tilläggsärenden. Britta Johansson, Åseda, ska meddelas om någon i Styrelsen avser 

lämna sin plats. Brev kommer utskickas till samtliga föreningar om visionsarbete. 

Utskicket sker från riksförbundet och ärendet kommer beröras på 

ordförandekonferensen.  

Styrelsen bör nominera årets hembygdsförening inför Skansendagarna, vi funderar! 

11. IVoS. Nästan full tidning. Claes Lissing avser tyvärr avsäga sig sin plats i 

redaktionskommittén vilket innebär ett stort kompetenstapp.   

12. Övriga frågor. Tyvärr, tyvärr levererades inte årsboken till dagens möte då vi hade 

avsatt packningstid. Nu gäller det att hitta personer att engagera sig så att böckerna 

kan komma ut.  

Vi har fått inbjudan om kurs rörande släktforskning i kommunarkiven. Plats KAC den 

18 februari, kostnad 300 kr/styck. 

13. Avslutning, nästa styrelsemöte hålls den 15 februari. 

 

 

 

 

Vid protokollet Samuel Palmblad  

 

 

 

 

Ordförande Kjell Gustafsson    Justerare 

Frida Stenland 


