
Protokoll fört vid Hembygdsförbundets styrelsemöte 
Mötet hölls i Vuxenskolans lokaler på Smedjegatan, Växjö den 12 september 2017 
 
Närvarande: Kjell Gustafsson, Georg Frisk, Evy Törnqvist, Roger Söderling, Lars Palm, 
Göran Engqvist och Åsa Sunefors Wallin. 
 
§1. Ordförande Kjell Gustavsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
 
§2. Styrelsen gick laget runt och berättade om sina höjdpunkter bland sommarens aktiviteter 
i hembygdsgårdarna. 
 
§3. Till justerare valdes Göran Engqvist. Som sekreterare, Åsa Sunefors Wallin. 
 
§4a. Dagordningen godkändes med två tilläggsärenden - Arkivförbundet samt 
Byggnadsvårdspris. Till övriga ärenden lades Nordeafrågan.  
 
§4b. Föregående protokoll lästes upp och godkändes.  
 
§5. Rapportering kring höstens kurser och konferenser:  
 
-Hembygdsförsäkringen med Carolina Svensson den 19 september blir av. Både Älmhult 
och Växjö har fått tillräckligt många anmälda.  
 
-Att vårda hembygdsföreningens textila kulturarv med Kerstin Petterson planeras i mars 
2018. Annons kommer i nästa nummer av “Värend och Sunnerbo”. 
 
-Bokmässa, 25 november. Mer planering vid nästa styrelsemöte. 
 
-Julmarknad, 2-3 december.  
 
-Ordförandekonferens, 18 november i Skatelöv. Lokal klar. Styrelsen förde diskussion kring 
förslag på programpunkter.  
 
§6. Förslag lades fram kring verksamheter under första halvåret 2018.  
Ämnesoråden: digitalisering/arkivering, bokföring samt hantering av skadedjur.  
 
§7. Årsboken 2018 föreslås handla om energi. Eventuellt lokal och småskalig elproduktion. 
Tillbakablickar och/eller nutidsaspekt. En redaktionskommitté skall sättas samman. Boken 
ska vara klar till julen 2018. Frågor att ta med till nästa möte: Vad finns skrivet? Vem kan 
skriva?  
Hans Altback har erbjudit sig att skriva en årsbok om musikhistoria. Förslagsvis kan detta bli 
en årsbok för 2019.  
 
§8. Hembygdsfonden kommer diskuteras under ordförandekonferensen den 18:e november. 
 



§9. Möte planeras med ordförandena i Kalmar och Jönköpings Hembygdsförbund för utökat 
samarbete. Föreslagna datum: den 7:e eller 9:e november. Preliminärt åker Kjell 
Gustavsson tillsammans med Georg Frisk och Göran Engqvist.  
 
§10. Nästa nummer av “I Värend och Sunnerbo” är skickat till tryck. Deadline för artiklar till 
nästa nummer är 10 oktober. Tidningen ska vara klar i början av november. 1400-1500 ex. 
planeras tryckas.  
 
§11. Tilläggsärenden:  
 
-Arkivens dag, 11 november. Tema “Synd och Skam”. Seminariehållare i ämnet efterlyses. 
 
-Byggnadsvårdspris. Samuel Palmblad har tagit fram tre förslag på pristagare.  
 
§12. Diskussion kring hur fler medlemmar kan lockas till Hembygdsförbundet fördes under 
kaffet. 
 
§13. Övriga frågor: 
 
-Nordea. Roger Söderling lyfte frågan kring bankbyte. För och nackdelar lades fram. Förslag 
att byta till Sparbanken Eken.  
 
-Vid förra styrelsemötet väckte Solveig Karlsson en fråga kring redovisningen av 
medlemsavgifterna. Kjell Gustavsson undersöker uppgifterna till nästa möte. 
 
§14 Mötet avslutat. Nästa styrelsemöte hålls 16:e oktober.  
 
 
 
 
 
 
Protokoll fört av Åsa Sunefors Wallin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kjell Gustavsson, ordförande Göran Engqvist, justerare 
 
  


