
Protokoll fört vid hembygdsförbundets styrelsemöte den 21 januari 2019. Mötet hölls på 
vuxenskolan i Alvesta.

Närvarande: Göran Engqvist, Sven-Ivar Svensson, Evy Törnqvist, Ulrika Linde, Mats Karlsson, Solveig 
Carlsson, Roger Söderling och Samuel Palmblad. 

1. Ordföranden för dagen Evy Törnqvist hälsade välkommen

2. Sekreterare är Samuel Palmblad

3. Till justeringsman utsågs Sven Ivar Svensson

4. Godkännande av dagordning. 

5. Föregående protokoll gicks igenom. Diskussion om distributionsordning av protokoll. Viktigt 
att protokollen efter justering kommer ut på hemsidan. Detta ska sekreteraren tillse och inte 
ordföranden.

6. Tilläggsärenden: Årsstämman.

7. Årsboken. Samuel redogjorde för genomfört arbete. Inför nästa årsbok måste en särskild sida
läggas in med information om Hembygdsförbundet. En logga bör även finnas på baksidan.

8. Planerade kurser. Gärdesgårdskurs avses hållas lördagen den 11 maj på Bolmsö. Evy har fått 
frågan att hålla en kurs i ympning tillsammans med biodlarföreningen. Övriga planerade 
kurser har ännu inte kunnat fastställas. Seminarium hålls i Hässleholm den 13 maj med tema 
Barn- och ungdomsarbete. Prioriterat att genomföra kurs i hemsidesbyggande och 
inventarieregistrering, fortsätt undersöka förutsättningarna. Sjukdomar i styrelsen har 
medfört att arbetet släpat efter. Ulrika Linde kollar med programutvecklare vilka enligt 
uppgift tagit fram lämpliga program för hembygdsföreningar. 

9. Ordförandekonferensen i Skatelöv den 9 februari. Mat och lokal är bokat. Programmet inte 
helt fastställt och flertalet från styrelsen har svårt att närvara. Nya hemsidan bör vara av 
stort intresse att lyfta fram. Kontakta förbundet och se vad de kan bistå med. Eventuellt 
ändra och gör dagen till ett rent kurstillfälle. Frågan tas upp med Kjell för beslut. 

10. Motioner. Inga motioner inlämnade och styrelsen har inte skrivit några.

11. Tilläggsärenden. Årsstämman i Göteryd den 9 mars, start 12:00. Ordföranden i Göteryd har 
informerat om tilltänkt upplägg. Programmet är färdigt.

12. Valberedningen. Ingen specifik rapport är överlämnad. Diskussion om vilka som ska väljas 
om. För omval är Samuel, Georg, Lennart A Johansson, Göran, Åsa och Solveig. 

13. Hyltén-Cavallius medalj i silver. Ingen specifik kandidat har ännu setts ut. Fundera vidare!!

14. Årsbok 2019. Temat för årsboken är Kriser. Lämpliga artikelförfattare måste sökas.

15. IVoS. Numret är färdigt och korrläsning pågår.



16. Nästa möte hålls den 12 februari på Kulturparken (vid järnvägsstationen) i närvaro av 
museets ekonomichef som redogör för bokslut och ekonomi.

Vid protokollet Samuel Palmblad 

………………………………………………

Ordförande Evy Törnqvist Justerare Sven Ivar Svensson


