Styrelsemöte den 16 januari 2018 med Kronobergs läns Hembygdsförbund
Närvarande: Roger Söderling, Åsa Sunefors, Solveig Carlsson, Karl-Johan Krantz, Georg
Frisk, Kjell Gustafsson (från punkt 6) och Samuel Palmblad

1. Mötet öppnas
2. Georg Frisk utses till justeringsman
3. Föregående protokoll gicks igenom och kunde läggas till handlingarna. Viktigt att
betona att bankbyte har skett vilket beslutades vid förra styrelsemötet
4. Dagordningen godkändes. Tilläggsärenden: Kulturnatten, Ideell kulturallians,
Nationellt projekt rörande skadeförebyggande åtgärder, Hyltén-Cavallius jubileumet.
5. Årsboken är mycket välskriven med god layout. Boken har delats ut, tyvärr kom den
sent från tryckeriet. Märkligt nog har Smålandsposten inte skrivit någon recension.
6. Samuel Palmblad redogjorde för de tre byggnadsvårdspriser som utdelades 2017.
Pristagarna var mycket glada och tacksamma. Media uppmärksammade pristagarna
med stora uppslag.
7. Förslag på nytt avtal med Kulturparken. Styrelsen upplever att avtalet är godtagbart.
Det utgör ingen försämring för förbundet utan samarbetsformerna har snarare
formaliserats. Kjell ges i uppdrag att skriva under avtalet.
8. Försäkringskonferens i Västerås 24-25 februari. Styrelsen beslutar att skicka Göran
Engqvist om han godtar uppdraget.
9. Under årsstämman i Blädinge den 10 mars kommer Bertil Ohlsson, som är
kommunfullmäktiges ordförande i Alvesta, fungera som ordförande. Måste undersöka
så att teknisk utrustning finns på plats. Styrelsen ska fundera på lämpliga motioner till
stämman, eventuellt något kopplat till självhushållning med anledning av det civila
försvar som åter aktualiserats.
10. Förslag på medaljörer. Styrelsen diskuterade en rad kandidater och vad som krävs för
att erhålla en medalj.
11. Ordförandekonferensen den 10 februari. Solveig redogjorde för sitt uppdrag att bjuda
in Fortnox och Visma. Fortnox är beredda att skicka en representant medan Visma
hänvisar till sina instruktionsfilmer som finns på nätet. Bertil Ohlsson kommer och
berättar om sitt antikvariat och böcker i allmänhet. Styrelsen beslutade att bjuda in
Fortnox och visa filmen från Visma.
12. Till redaktionskommitté för årsboken 2018 har utsetts Kjell Gustafsson, Georg Frisk
och Samuel Palmblad. Temat för boken är energi.
13. Representant för valberedningen kunde inte närvara men en skrivelse översändes med
aktuella förslag på omval och vilka som har angett att de lämnar sin plats till
förfogande.
14. Tilläggsärenden. Bemanningen till kulturnatten är ännu inte löst. Ideell kulturallians
bjuder in till regional träff i Jönköping den 23 januari. Syftet är att värna och stärka
lokala kulturaktörer samt skapa kraftfulla nätverk. Solveig kommer hålla kontakt med
arrangörerna och inhämta information. Ska förbundet delta i nationellt projekt rörande
skadeförbyggande åtgärder i hembygdsgårdarna vilket också syftar till lägre

försäkringspremier? Solveig berättade om hur dylikt projekt fungerat rörande
bygdegårdarna. Kjell uppdras att kontakta Göran för att undersöka om han är
intresserad att medverka, det krävs nämligen en aktiv försäkringsrepresentant från
förbundet. Jubileumet rörande Gunnar Hyltén-Cavallius minnet förläggs till Skatelövs
hembygdsgård och hålls den 20 maj. En justering från tidigare plan. Den bussresa som
förbundet planerar förläggs till samma dag.
15. Övriga frågor. Kjell berättade om bankbytet till Sparbanken Eken då förbundet
samtidigt skaffade bankgiro och swish.
16. Mötet avslutades. Kommande styrelsemöten möte hålls den 12 februari, 12 mars, 19
april och 14 maj.
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