Protokoll fört vid hembygdsförbundets styrelsemöte den 15 februari 2016
Närvarande: Lars Palm, Karl-Johan Krantz, Evy Törnqvist, Ulla Johansson, Sigvard Jacopsson, Ulf
Franzén, Roger Söderling, Tomas Olofsson, Georg Frisk och Samuel Palmblad. Tina Sjögren var med
under ekonomiredovisningen.
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Ordföranden hälsade välkommen.
Till justerare utsågs Sigvard Jacobsson, Ulf Franzén ny justerare från paragraf 13.
Dagordningen godkändes
Föregående protokoll gicks igenom. Förslag till årets hbf blev Skatelövs hbf.
Ekonomisk redovisning av Tina Sjögren. Frågor kring ökade kostnader för arvoden och köpta
tjänster. Kostnaderna var kopplade till Hans Altbark rörande årsboken, årsmötet i Grimslöv
med mat, revision etc. Kostnaderna för årsboken 2015 belastar 2016. Årsredovisningen
godkändes efter klargöranden. Bör även göras en separat budget med anledning av
jubileumsåret. Styrelsen beslutade att frågan tas upp på årsstämman där summan ska
preciseras.
Verksamhetsberättelsen har inte hunnit skrivas av ordföranden. Sådan utförs inom kort och
mailas runt för godkännande.
Förslag till verksamhetsinriktning 2016. Föregående års inriktning diskuterades varefter
smärre revideringar och tillägg beslutades. Särskilt fokus på jubileumsåret.
Föredragningslista inför årsmötet. Aktuell lista fastställdes.
Uppgifter på stämman. Behövs två personer för att välkomna och ”pricka av” gästerna. Ulla
och Sigvard ansvarar för detta. Roger bistår med IT-stöd. Nödvändig utrustning ska dock
finnas på plats. Samuel utsågs till 1:e sekreterare och Georg till vice.
Inga inkomna motioner. Styrelsen har dock blivit informerad om eventuell motion från
Dädesjö hbf. Föreningen frågas. Styrelsen skriver proportion rörande bristande
teletäckning/fasta nätet vilket i vissa trakter kan orsaka allvarliga problem. Evy skriver.
Fyra inkomna brev med förslag till fem bronsmedaljörer. Styrelsen beslutade att samtliga
fem ska tilldelas medaljen. Styrelsen beslutade även enhälligt att utdela två silvermedaljer.
IVoS. Lite tekniska krångel med aktuellt nummer men tidningen utskickas inom kort. Nästa
manusstopp 10 april.
Ordförandekonferensen. En extern föredragshållare från Växjö kommun har inbjudits.
Årsboken 2016. Rörande årsboken 2015 så har utdelnings/packningsarbetet under Ulfs och
Claes ledning gått relativt bra. Lite krångel med vissa postorter. Även utskicken med post är
ordnat. Årets bok ska behandla sjukvård, redaktionskommitté ska sättas samman. Evy är mkt
lämplig med tanke på hennes tidigare yrkesbana.

15. Övriga frågor. Valberedningens representant Tomas Olofsson presenterade sina förslag. Inga
ändringar i styrelsen aktualiserades. Enkät har utskickats till föreningarna där uppgifter om
verksamheten 2015 önskas. Viktigt att många svarar
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