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Kronobergs läns hembygdsförbund  PROTOKOLL 

Styrelsemöte    2017-03-27 

 

Plats: Studieförbundet Vuxenskolan (SV), Växjö 

Närvarande: Kjell Gustafsson, Göran Engkvist, Åsa Sunefors, Georg Frisk, Lars Palm, 
Roger Söderling, Evy Törnqvist 

Förhindrade; Solveig Carlsson, Lennart Johansson, Sigvard Jakobsson, Karl-Johan Krantz, 
Frida Stenland, Samuel Palmblad, Lennart Johansson.  

 § 1 Öppnande och dagordning 

Kjell hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Förslag till dagordning 
godkändes med tillägg om beslut om inköp extern hårddisk. 

 

§ 2 Kort presentation och info länsförbundet 

Inledningsvis en kort presentation av närvarande ledamöter varefter Kjell kort redovisade 
länsförbundet. 

Uppdrogs åt Samuel att skicka ut aktuella stadgar till nya ledamöterna. 

 

§3 Val av sekreterare och justerare 

Evy Törnqvist utsågs att föra dagens protokoll. 

Göran Engkvist utsågs att jämte ordföranden justera protokollet. 

 

§4 Konstituering av styrelsen 

Till firmatecknare utsågs ordförande Kjell Gustavsson och länsmuseichef Lennart Johansson 
till att var för sig och/ eller i förening teckna firman. 

För ekonomiavstämning ansvarar Kjell Gustafsson. 

Till v ordförande utsågs Evy Törnqvist, till sekreterare Samuel Palmblad, vice sekreterare 
Georg Frisk och Åsa Sunefors 

Till registeransvarig utsågs Roger Söderling och till Webbansvarig Frida Stenland. 

Till redaktion för IVOS  

Evy Törnqvist(redaktör) 

Anna Lilljequist 

Georg Frisk 
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Åsa Sunefors 

Till försäkringsansvarig Göran Engkvist (Göran anmäls nu till kurs i Kalmar län) 

Denna paragraf justeras omgående. 

 

§5 Föregående protokoll och årsmötet 

Godkänns vid nästa möte. När så har skett skall de läggas ut på förbundets hemsida. 

Årsmötesprotokollet klart att läggas ut på hemsidan. 

Ett bra årsmöte med ca 80 deltagare med repr. från ca 30 hembygdsföreningar. Tävelsås 
hembygdsförening gjorde ett mycket bra arrangemang. Stort tack! 

 

§ 6 Ekonomi och planering för resten av året 

Smålands museum firar i år 150-årsjubiléum. Ett särskilt jubileumsprogram har upprättats av 
kulturparken. Vårt bidrag är årsboken (se nedan). 

Vårens kurser; 

• Att vårda trä och läder 18/3 Kjell håller i denna och hittills 8 anmälda. 
• Att vårda hembygdsföreningens textila kulturarv 1/4 med Kerstin Pettersson, 

textilkonservator, hålls i Dädesjö men hittills få anmälda.  
• Gärdsgårdskurs med Kjell i Rävemåla hembygdspark 29/4 . 

Höstens program 

Försäkringsinformation sept. Evy återkommer med datum. 

Önskemål om utbildning för kassörer/ Kjell kollar med Vuxenskolan, ev. samordnas 
utbildningen med ordf. konferensen i höst. 

Ev. fler önskemål beslutas vid nästa styrelsemöte. 

 

§ 7 Nästa års årsmöte 

Vislanda hbf har erbjudit sig att tillsammans med Blädinge hbf vara värd för 2018 års 
stämma. Styrelsen beslöt tacka ja till erbjudandet och Kjell meddelar Bertil Olsson. 

 

§ 8 Riksmöte 

Riksmötet hålls i Uddevalla 27/5. Finns intresse/möjlighet att åka? Information finns på 
förbundets hemsida. 

 

§ 9 Tidningen IVOS  

Insamling av material pågår likaså uppgifter om sommarprogram ute i föreningarna. 
Manusstopp 10/4 och tidningen måste vara klar i början av maj. Redaktionen tacksam för all 
hjälp med bidrag. 

 

§ 10 Hemsidan, Facebook och medlemmar  

Viktigt att våra protokoll snabbt kommer ut på hemsidan. Vi kan alla hjälpa till att lägga in 
bidrag på Facebooksidan.  

Fortfarande många medlemmar som inte har betalt för året. Roger ska skicka påminnelse. 
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§11 Årsboken 

Till redaktion för årsbok 2017 Gunnar Hyltén Cavallius 

Tomas Malm, författare. Texterna är redan klara och många foton finns. 

Till korrekturläsare utsågs Karl-Johan Krantz, Kjell Gustafsson och Samuel Palmblad 

För layout utreds om vi ska ta in extern hjälp. Åsa och Evy kollar. 

Karl-Johan ansöker om medel för tryckning. 

§12 Extern hårddisk 

Beslöts att Evy får köpa in extern hårddisk bl.a. för lagring av Tidningarna IVOS och årsbok 
2015 och 2016.  

§ 13 Nästa styrelsemöte 

Det beslutades att nästa möte skall äga rum onsdagen den 10 maj på Vuxenskolan i Växjö. 

§ 14 Avslutning 

Kjell tackade de närvarande för visat engagemang och förklarade sammanträdet avslutat. 

 

Vid protokollet 

Evy Törnqvist  

 

Justerat 

 

Kjell Gustafsson   Göran Engkvist 

 

 


