
Protokoll fört den 19 april 2018 

Närvarande: Kjell Gustafsson, Mats Karlsson, Georg Frisk, Lars Palm, Göran Engqvist, 
Samuel Palmblad, Ulrika Linde och Sven-Ivar Svensson. 

1. Mötet öppnas. Presentation av närvarande och ett särskilt välkomnande av de nya 
styrelseledamöterna. 

2. Val av justeringsman. Sven-Ivar Svensson. 

3. Föregående protokoll. Genomgång av det konstituerade mötet och styrelsens 
nuvarande sammansättning samt funktionsuppdelning. Protokollet är underskrivet 
och godkänt. 

4. Godkännande av föredragningslistan. Tilläggsärenden. Riksstämman, 
vattendirektivet, riksförbundets hemsida, släktforskardagarna. Listan godkändes. 

5. Hembygdsförbundet ordnar en bussresa till minne av Gunnar Hyltén-Cavallius, 
etnologins fader. Professor Thomas Malm är reseledare och resan går runt Åsnen. 
Därefter är det högtidsceremoni på Rosendal, Skatelövs hembygdsgård. Påminn om 
anmälan. 

6. Planering inför höstens aktiviteter. Olika förslag diskuterades, bl.a. 
digitaliseringsstöd, juridiskt stöd, skadedjursbekämpning, hur man söker bidrag. 
Några aktiviteter/datum är bestämda, sticketaksläggning, slåtter etc. Fördjupning 
vid nästa styrelsemöte.  

7. Framtidsvisioner. Riks har antagit devisen ”En levande hembygd för alla”. Diskussion 
om medlemsengagemang, nysvenskar, ålderskillnader, nyrekrytering, val av 
utställningar, samtidsdokumentationer, digitaliseringar, samarbeten med andra 
aktörer, förhållande till kommuner. 

8. IVoS. Material efterlyses som vanligt. Nästa nummer går snart på tryck.  

9. Kommande årsbok. Kommittéen har haft ett första möte och delat ut uppgifter. 
Arbetet tycks ha startat bra och ett antal ämnen har påbörjats.    

10. Tilläggsärenden. Årstämman i Kalmar den 26 maj. Styrelsen kommer i dagsläget att 
representeras av tre ombud, det finns plats för fler. 

Vattendirektivet. Regeringsproportionen visar på en mjukare inställning rörande 
damm/kvarnmiljöer och dess eventuella bevarande. Den rigida tillståndsprövningen 
kommer troligtvis göras smidare/delvis utgå.  

Genomgång av riksförbundets nya hemsida. Varje lokal förening måste anmäla 
ansvarig administratör med inloggningsbehörighet. Bygdeband och hemsidan läggs 
ihop till en gemensam sida.  

Släktforskardagar i Fortnox arena, Växjö, 1-2 september. Förbundet tillsammans 
med Kalmar och Jönköping kommer dela monter. Ett antal styrelserepresentanter 
avser deltaga.  

11.  Övrigt. Nästa möte 14 maj. Fönsterdagen 30 maj. 



Vid tangentbordet, Samuel Palmblad 

Ordf, Kjell Gustafsson,   Justerare, Sven-Ivar Svensson


