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Kronobergs läns hembygdsförbund PROTOKOLL fört vid årsmöte i Tävelsås 

   2017-03-11 

 

 

§ 1 Val av mötesordförande 

Att leda dagens förhandlingar utsågs Stefan Jerkstål. 

§ 2 Val av sekreterare för mötet 

Georg Frisk utsågs att vara mötessekreterare. 

§ 3 Val av justerare och rösträknare 

Göran Högstedt och Gunnar Johansson valdes som justeringspersoner, tillika rösträknare. 

§ 4 Fastställande av röstlängd 

Den upprättade deltagarlistan fastställdes att vara röstlängd vid mötet. 

§ 5 Mötets stadgeenliga utlysande 

De närvarande fann att mötet var utlyst i enlighet med förbundets stadgar. 

§ 6 Godkännande av dagordning 

Den utdelade dagordningen fastställdes med vissa tillägg att tas upp under § Övriga frågor. 

§ 7 Verksamhetsberättelse  

Verksamhetsberättelsen för år 2016 ansågs föredragen. Den godkändes och lades till 
handlingarna. 

§ 8 Bokslut samt resultat- och balansräkning 

Bokslutet för 2016 föredrogs i stort och kommenterades av Kjell Gustafsson. Mötet godkände 
dokumenten, som därpå lades till handlingarna. 

§ 9 Revisionsberättelse 

Revisorernas berättelse avseende det gångna verksamhetsåret upplästes.  Revisorerna föreslår 
ansvarsfrihet för styrelsen. 

§ 10 Ansvarsfrihet 

Mot bakgrund av revisionsberättelsen beviljade årsmötet ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 
avseende den tid revisionen omfattar. 

§ 11 Styrelsens förslag rörande arvoden och ersättningar 

Förslaget, som föredrogs av Kjell Gustafsson, innebär att tidigare års principer skulle 
tillämpas även under 2017. Det betyder att inga arvoden eller traktamenten utgår till 
styrelsens ledamöter, Däremot utgår ersättning för resa med egen bil enligt det statliga avtalet 
för reseersättning (f n 18:50 SEK/mil). 

§12 Behandling av motioner 

Två motioner hade inlämnats till styrelsen. Motion nr 1 har lämnats av Göteryds 
hembygdsförening och föredrogs nu av Björn Sjöstrand. Han framförde att en lång tids kamp 
mot olika myndigheter har förts rörande stavningen av byn Judhults namn. Av flera hundra 
års tradition har bynamnet stavats med ett ”d”, något som senare ändrats genom 
myndighetsbeslut, så att den officiella stavningen numera är Juddhult. Detta är inte 
acceptabelt, menade Sjöstrand. Alla försök att få en ändring till stånd har dock hittills varit 
förgäves. Kjell Gustafsson meddelade att förbundsstyrelsen var positiv till motionen och 
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föreslog att den skulle vidarebefordras till Riksstämman. Årsmötet beslutade i enlighet med 
förslaget.  

Den andra motionen har lämnats av Älmeboda hembygdsförening. Den presenterades av 
Roger Söderling. I motionen föreslås att en ny priskategori för hembygdsböcker skall införas. 
Styrelsen har ställt sig positiv till motionen. Årsmötet beslutade att den skulle vidarebefordras 
till Riksstämman. 

§ 13 Val av ordförande 

Kjell Gustafsson har aviserat att han nu, efter många år på ordförandeposten, vill lämna 
denna. Valberedningen har emellertid inte lyckats hitta någon kandidat, som är villig att ta på 
sig uppdraget. Kjell har därför förklarat sig beredd att kvarstå som ordförande tills vidare 
under ytterligare högst ett år. Valberedningen skall tillsammans med förbundsstyrelsen under 
den tiden arbeta med att få fram en ny kandidat. 

Årsmötet valde Kjell Gustafsson att vara ordförande under angivna premisser. 

§ 14 Val av styrelseledamöter 

Ledamöterna Ulf Franzén och Ulla Johansson har avböjt omval. Till nya ledamöter för en tid 
av 2 år valdes Göran Engkvist, Lennart Johansson, Solveig Karlsson och Åsa Sunefors. 
Ledamöterna Samuel Palmblad och Georg Frisk omvaldes, också för en tid av 2 år. För övriga 
styrelseledamöter återstår 1 år av mandattiden. 

§ 15 Val av revisorer 

Som revisorer för en tid av 1 år omvaldes Kjell Bladh (sammankallande) och Birger Johnsson. 
Till suppleanter omvaldes Rune Hagman och Per Ragnarsson, båda på 1 år. 

§ 16 Representant i Dräktrådet 

Som länsförbundets representant i Dräktrådet för en tid av 1 år omvaldes Birgitta Blixt. 

§ 17 Representanter i Smålands muséum 

Som representanter i stiftelsen Smålands muséum omvaldes Kjell Gustafsson och Evy 
Törnqvist för en tid av 1 år. Som suppleanter valdes Sigvard Jacopson och Roger Söderling, 
båda på 1 år. 

§ 18 Gustafs Bjursjö 

Kjell Gustafsson omvaldes för en tid av 1 år att representera förbundet i Stiftelsen Gustafs 
Bjursjö. 

§ 19 Val av valberedning 

Till valberedning utsåg årsmötet Roland Cronholm,  Tomas Olofsson (sammankallande) och 
Gunnel Nilsson. 

§ 20 Medlemsavgifter 2018 

Årsmötet beslutade att avgiften för enskild medlem skall vara 300 SEK / år. Föreningar och 
företag skall ha en årlig avgift om 700 SEK medan stiftelsers avgift skall vara 1 200 SEK / år. 

 

Efter denna punkt ajournerades mötet, varpå Ingemar Ljungcrantz visade gamla enheter för 
mått och engagerat föreläste om milstolpar och deras utseende under en svunnen tid. 

 

§ 21 Verksamhetsinriktning 

Kjell Gustafsson redovisade planer för verksamhetsinriktningen under innevarande och 
nästkommande år. Bland de områden han berörde fanns arbete för att främja hembygdens 
kultur, att vara opinionsbildare samt att utgöra en resursbank. Han betonade vidare samarbetet 
med näraliggande länsförbund och utgivandet av vår medlemstidning ”I Värend och 
Sunnerbo”. Bland övriga områden Kjell tog upp pekade han på betydelsen av att engagera 
nysvenskar i vår verksamhet. 
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Efter Kjells föredragning fastställde årsmötet den presenterade verksamhetsinriktningen.  

§ 22 Förslag till budget 

Styrelsens förslag till förbundets budget för 2017/18 föredrogs och kommenterades av Kjell 
Gustafsson. Förslaget godkändes av årsmötet. 

§ 23 Information om hemsida och medlemsregister 

Frida Stenland informerade om arbetet med förbundets hemsida på Internet. Hon uppmanade 
föreningarna att lämna bidrag till hemsidan för att därigenom hålla den levande. Efter henne 
orienterade Roger Söderling om medlemsregistret. Detta måste vara aktuellt och Roger 
underströk vikten av att anmäla adressändringar. 

§ 24 I Värend och Sunnerbo (IVoS) 

Evy Törnqvist efterlyste artiklar till vår medlemstidning. Det var viktigt, sade hon, att få 
information om föreningarnas kommande aktiviteter. 

§ 25 Gustafs Bjursjö 

Kjell Gustafsson representerar vårt förbund i stiftelsen Gustafs Bjursjö. Fastigheten, som 
ligger i Bergs socken, brukas f n av en familj med flera barn. Verksamheten bedrivs med 
syftet att hålla landskapet öppet. Stormen Gudrun orsakade fastigheten svåra skador. 
Trädbeståndet minskade med 90 %, sade Kjell. 

§ 26 Kulturarvcentrum Småland (KAC) 

 KAC förvaltas av Kulturparken AB. I verksamheten ingår också Hjärtenholms 
lantbruksmuseum. Besöken vid detta har minskat under senare år. Tre bröder har nu tagit över 
driften och en förhoppning finns att detta kommer att medföra en ökande verksamhet och 
stigande besöksfrekvens. 

§ 27 Förbundets årsbok    

Kjell berättade att han har haft ett sammanträffande med professor Tomas Malm, Lund, för att 
med honom diskutera tankar kring en eventuell bok om Gunnar Hyltén-Cavallius (”Den 
svenska etnologins fader”). Boken skulle kunna bli förbundets årsbok 2017. Beträffande 
årsbok 2018 var tankarna än så länge spridda, sade Kjell. 

§ 28 Information från Dräktrådet 

Birgitta Blixt informerade om Dräktrådet. Ett av dess verksamhetsmål är att bilda nätverk 
mellan dräkt- och textilintresserade personer, sade hon. Ett exempel på detta är att Asa 
folkdanslag har överlämnat dräkter till KAC. Dräktrådet får ibland kontakt med personer, som 
vill skänka intressanta plagg och rådet kan då fungera som förmedlande länk. Med KAC har 
förts diskussion om arkivering/förvaring av dokumentationen till inventeringen av folkliga 
kläder i Kronobergs län. 

§ 29 Kommande kurser och aktiviteter 

Ett antal planerade kurser m m finns angivna i IVoS nr1 för i år. Bl a handlar de om vård av 
järn, läder och textilier samt gärdsgårdsbyggande. Vidare erbjuds en sammankomst i Kalmar 
rörande försäkringsfrågor. Information om de olika aktiviteterna kommer att läggas ut på 
förbundets hemsida. 

§ 30 Övriga frågor 

Torgny Niklasson berättade om planerna på ett skolmuseum i Moheda. Det är nu klart med 
bidrag från Allmänna arvsfonden och Boverket, sade han. Om planerna håller skall det nya 
museet stå klart i början av 2018. 

Berne Karlsson informerade om vissa arkivfrågor och inbjöd till en ämnessammankomst i 
Tingsryd i slutet av augusti i år. 

Ulf Franzén och Ulla Johansson avgår ur förbundsstyrelsen (se § 14). Kjell riktade styrelsens 
varma tack till dem och överräckte bokgåva och blombukett. 
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§ 31 Avslutning 

Ingemar Ljungcrantz höll ett kortare föredrag om sädesharpor, släpräfsor, årder och linbrytor. 
Det är redskap som förr var vanliga men knappast brukas i dag och därmed blivit tämligen 
okända för yngre generationer. Med mötesordförandens tillåtelse fick Ingemar därpå framföra 
två verser ur ”Vinterorgel”, en dikt av Erik Axel Karlfeldt. Den inleds med orden ”Jag vill gå 
ut en violbrun kväll…”. 

Efter de applåder som följde på Ingemars framförande tackade Stefan Jerkstål för deltagarnas 
engagemang och förklarade årsmötet avslutat. 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Georg Frisk 

 

 

Justerat 

 

 

  

Göran Högstedt  Gunnar Johansson 


