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Plats Tyrolen, Blädinge 

 

Deltagare Kjell Gustafsson, Ulf Franzén, Georg Frisk, Ulla Johansson, Lars Palm, 

Samuel Palmblad, Frida Stenland, Roger Söderling, Evy Törnqvist  

 

Förhindrade 

 

Sigvard Jakobsson, Lennart Johansson, Karl-Johan Krantz 

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

§2 Frida Stenland valdes till sekreterare och Roger Söderling till 

justeringsman. 

Sekreterare och 

justeringsman 

§3 Föregående protokoll från styrelsemötet hos Karl-Johan Krantz i 

Bråt, Lammhult 12/5 2016, lades till handlingarna. 

Föregående protokoll 

§4 Förslag till föredragningslista godkändes. Dagens 

föredragningslista 

§5 

  

Förbundet är aktiva på Bergveckan (2-10 juli) på måndagen den 4 

juli. Karl - Johan är vår kontaktperson.  

Bergveckan 

§6 

 

 

Tyrolengruppen redovisar, för de övriga i styrelsen, anmälningarna 

och statusen till deltagande på 100års firandet på Tyrolen. 

Angående musikanvändningen under helgen, (band och orkestrar 

som ska spela och dess musikrättigheter) tar Kjell kontakt med 

STIM. 

100års jubileet  

§7 Lördag 13/8: Samuel, Roger, George, Ulla, Frida, Ulf, Lars, Kjell, 

Evy 

Söndag 14/8: Karl-Johan, George, Ulla, Frida, Ulf, Lars, Kjell, Evy 

 

Roger ordnar med namnskyltar till styrelsen med namn och 100års-

loggan. Några av våra uppgifter under dagen är framplockning av 

bord, värva medlemmar, vara allmänt behjälpiga för våra utställare 

och övriga deltagare. 

Vi ska ha ett "bokbord" med våra egna publikationer.  

Jubileumserbjudande under helgen: 100 kr för en årsbok, 2 tidningar 

och medlemsavgift. 

Vi tog upp frågan om förening ska ha tjänsten "Swish". Frida 

undersöker möjligheten. 

Närvaro vid 100års 

jubileet  

§8 

 

Avfärd mot Stockholm kl. 07.00 vid Ramkvilla-bussgarage.  

Anmälan till resan är senast den 1/7 till Ulla. Ulf är våran 

reseledare. 

Skansen 27-28 augusti 

§9 Boken för 2016 behandlar sjukvårdens historia i Kronobergslän. 

Just nu letar vi delförfattare till boken.  

Årsboken 2016 

§10 Årsboken 2017 blir en nyutgåva av Hyltén - Cavallius "Om drakar 

och lindormar". 

Årsboken 2017 
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§11 

 

Några sommaraktiviteter föll olyckligt bort i det senaste numret av 

IVOS.  

Inför kommande nummer önskas som vanligt artiklar. Samuel 

försöker hitta tid att skriva en artikel, även en idé om en artikel om 

invigningen av det nya IKEA-museet kom upp.  

IVOS 

§12 Det behövs en uppdaterad mejl-lista till styrelsen efter en miss med 

utskicket av senaste kallelsen. Samuel ansvarar för detta.   

Rapporter 

§13 Tankar kring framtiden för Hembygdsförbundet Kronoberg berörs. 

Ny ordförande efter Kjell? Valberedning kontaktas för eventuellt 

deltagande vid nästa styrelsemöte.  

Tilläggsärenden 

§14 

 

Vi ska starta en sida för förbundet på Facebook. Frida ansvarar för 

att det kommer igång.  

 

Kommande styrelsemöten med förbundet läggs i september. 

Övrigt 

§15 Kjell avslutade mötet. 

Vid protokollet 

 

 

Frida Stenland 

 

Justeras Justeras 

 

 

Kjell Gustafsson                                                Roger Söderling  

Ordförande 

 

Mötet avslutades 

  


