
Protokoll fört vid hembygdsförbundets styrelsemöte den 14 november 2018. Mötet hölls på 
Dädesjö hembygdsgård.

Närvarande: Göran Engqvist, Sven-Ivar Svensson, Åsa Sunefors, Mats Karlsson, Solveig Carlsson, 
Roger Söderling, Samuel Palmblad och Kjell Gustafsson. Närvarande fram till paragraf 6 var även 
sammankallande i valberedningen Kent Brennander. 

1. Ordföranden hälsade välkommen, särskilt tack till Dädesjö hembygdsförening som visade sin 
textilsamling samt Dädesjölin.

2. Sekreterare är Samuel Palmblad

3. Till justeringsman utsågs Göran Engqvist

4. Godkännande av dagordning. Tilläggsärenden: Föreningsutträde och hemsidan.

5. Föregående protokoll. Protokollet är inte underskrivet då föregående mötessekreterare 
tyvärr blivit allvarligt sjuk. Innehållet kunde dock gås igenom varefter protokollet lades till 
handlingarna.

6. Valberedningen får ordet. Kent stämde av styrelseintresset och konstaterade att 
medlemmarna var beredda att stanna. 

7. Ordförandekonferens. Kjell berättade om konferensens tilltänkta genomförande och vilka 
som avser föreläsa, ett 60-tal är anmälda. Brandsläckare ska bl.a. delas ut. Solveig bockar av 
deltagarna och kontrollerar att anmälningsavgiften är betalad

8. Julmarknad. Göran, Kjell och Evy avser närvara vid förbundets ”bord” under lördagen. Åsa 
och Kjell kan ställa upp på söndagen.

9. Vid bokmässan i Växjö den 24 november medverkar Göran, Mats och Kjell.

10. Fastställande av första halvårets program 2019. Två kurser rörande landskapstolkning avses 
hållas, en i östra och en i västra länet. Kurs i sticketaksläggning i Långasjömåla. Undersöka 
möjligheten att hålla utbildning rörande hemsidesbyggande och dess utvecklande samt 
inventarieregistreringsprogram. Titta på förutsättningarna att hålla ett kursupplägg med 
fokus på barn och unga. 

11. Fastställande av byggnadsvårdspriset. Mottagare är Stena Aluminium AB, Lessebohus AB 
samt paret Anna-Karin Palm och Alf Erlandsson i Alstermo.

12. Medlemsförteckning. Genomgång där osäkerhet råder om ett antal medlemmar har betalat 
årsavgift eller ej. 

13. Årsbok och distribution. Samuel och Kjell gav en lägesrapport. Layoutarbetet ska påbörjas 
omgående då artiklarna i huvudsak är skrivna.

14. I Värend och Sunnerbo. Manusstopp för nummer 2019:1 är den 10 januari.
15. Tilläggsärenden. Vivljunga har begärt utträde ur förbundet. Verksamheten har i stort sett 

legat nere. De har mer funktionen av en samlingslokal, ny styrelse har dock bildats. Sven-Ivar 
berättade om arbetet med den nya hemsidan och saker som bör läggas till. 



16. Övriga frågor. Inget anfördes.
       14.  Avslutning.

Vid protokollet Samuel Palmblad 

Ordförande Kjell Gustafsson Justerare Göran Engqvist


