
Protokoll fört vid hembygdsförbundets styrelsemöte den 12 februari 2019
Plats: Kulturparken Småland

Närvarande: Lars Palm, Evy Törnqvist, Sven-Ivar Svensson, Roger Söderling, Samuel Palmblad, Kjell 
Gustafsson, Åsa Sunefors, Mats Karlsson och Evy Törnqvist. Tina Sjögren från Kulturparken Småland 
var med under ekonomiredovisningen. 

1. Ordföranden hälsade välkommen.

2. Till justerare utsågs Mats Karlsson.

3. Föregående protokoll gicks igenom. 

4. Godkännande av dagordning. Tilläggsärenden: Facebook och GDPR.

5. Ekonomisk årsrapport 2018. Tina Sjögren redovisar och går igenom utdelat underlag. Visst 
krångel har uppstått då förbundet slopade postgirot och övergick till enbart bankgiro. Pengar
hade uppenbarligen hamnat på postgirot ändå vilket varit besvärligt att få grepp om. Tina har
dock lyckats återskapa en aktuell lägesbild vilket visade sig positivt ur ekonomisk synvinkel. 
Fler böcker har sålts i jämförelse med föregående år. Förbundet har hållit aktuell budget och 
den stora utgiftsposten var årsboken som även får tituleras jubileumsbok. Diskussion kring 
hur gåvan på 300 000 kr lämpligen ska hanteras och placeras. Enligt Tina var det inget som 
utmärkte sig under gångna år. Förbundet kan glädjande redovisa ett överskott på 47 866 kr. 
Vad göra med Anderbjörks minnesfond, förslag på ungdomsstipendium. 

Tilltänkt budget presenterades och styrelsen fann förslaget godtagbart.  Styrelsen tackar Tina
och Ulrica från Kulturparken som gjorts sammanställningen.

6. Årsstämman den 9 mars. Minst fem från styrelsen kan närvara. Kjell kommer fördela 
uppgifter. Platsen är Delarydsgården. 

7. Medaljörer. Efter diskussion har en silvermedaljör och tre bronsmedaljörer utsetts.

8. Motioner till årsstämman. Inga har inkommit.

9. Verksamhetsberättelse. Ordföranden läste igenom årsberättelsen. Efter en rad justeringar 
och tillägg godkändes innehållet.   

10. Årsbok 2018. Ett intensivt packande av Kjell, Ulf och Claes har skett under tisdagen den 12 
feb. Distribution till ett antal föreningar har ordnats, all packning inte riktigt klar.  Styrelsen 
omnämnde Samuel som tagit ett särskilt ansvar i arbetet med boken. 

11. Hemsidan. Sven-Ivar efterfrågade en sökbar karttjänst som preciserar berörda 
hembygdsföreningars belägenhet/område. Sven-Ivar gavs uppdraget att undersöka 
förutsättningarna.



12. Årsbok 2019.  Kjell, Åsa och Samuel bildar kommitté. Ett antal ämnen på temat kris och 
olyckor har lyfts upp och frågan tas även upp på årsstämman. Lägg ut på hemsidan och 
efterfråga material. 

13. IVoS. 10 april manusstopp. Blir mycket fokus på sommarens kalendarium. Museet kommer 
lämna två större artiklar. 

14. Kommande mötesdatum. 23 april (Växjö), 20 maj (Bolmsö)

15. Tilläggsärenden. Åsa är intresserad av att bistå föreningar som är intresserade av att starta 
upp social mediaverksamhet. Förslagsvis hålla någon kurs i förbundets regi till hösten. Åsa tar
över förbundets facebooksida. Riks har arbetat fram underlag rörande GDPR som bör spridas 
till föreningarna då stor osäkerhet råder. 

16. Övrigt. Inga frågor dök upp.

17. Styrelsemötet avslutas.

Vid protokollet Samuel Palmblad 

Ordförande Kjell Gustafsson Justerare Mats Karlsson


