
Styrelsemöte den 15 feb 2018 

Plats: Kulturparken Småland 

Närvarande: Lars Palm, Kjell Gustafsson, Evy Thörnqvist, Åsa Sunefors, Roger Söderling, 
Georg Frisk, Karl Johan Krantz, Lennart Johansson och Samuel Palmblad. Tina Sjögren från 
Kulturparken Småland deltog med syfte att redovisa ekonomin. 

1. Mötet öppnas.  

2. Val av justeringsman. Karl Johan Krantz 

3. Föregående protokoll. Protokollet kunde läggas till handlingarna 

4. Godkännande av dagordningen. Inga tilläggsärenden. 

5. Årsmötet. Ekonomi. Övriga handlingar. Motioner.  

Styrelsen delgavs aktuella ekonomiska underlag som Tina gick igenom. Årets 
resultat är något högre än budgeterat, ett redovisat resultat på plus 1 535 kr.  
Frågor kring Anderbjörks minnesfond, hur hanteras aktuell summa som ej ger 
avkastning? Sigvard Jacopsson har tidigare tilldelats uppdraget att prata med 
släkten. Presenterad budget godkändes av styrelsen utan debatt. Tina tackades för 
väl genomfört arbete. 

Genomgång av årsberättelsen, 2017 års tidningskommitté saknades, åtgärdas. 
Förutom några språkliga justeringar kunde årsberättelsen därefter godkännas. 
Föreslagen verksamhetsinriktning diskuterades där en punkt kring 
medlemsrekrytering och marknadsföring har tillagts. Likaså en punkt rörande 
uppmärksammandet av Hyltén-Cavalliusminnet. Därefter godkändes 
verksamhetsinriktningen. 

Föredragningslistan inför årsmötet behandlades. En tilläggspunkt rörande 
information kring hembygdsförsäkringen beslutades varefter listan kunde 
godkännas.  

Dräktrådets verksamhetsberättelse presenterades.  

Endast en motion har inkommit inför årsstämman. Motionen är författad av 
styrelsen och berör hantering av föremål som önskas bortgallras av enskilda 
föreningar.  

6. Styrelsen beslutade att i år inte utdela någon silvermedalj då lämplig kandidat 
saknades.  



7. Diskussioner kring bronsmedaljörer. Ordföranden läste igenom inlämnande 
nomineringar. Efter diskussion kunde styrelsen enas kring sex personer, tre män och 
tre kvinnor.  

8. Årets riksstämma hålls i Kalmar den 25-26 maj. Styrelsen ska meddela vilket ombud 
som avser deltaga. 

9. Lokalhistorisk konferens i Ringamåla den 17 mars. Ringamåla vann för övrigt 2017 
års hembygdsbok. Kjell avser närvara. 

10. Inga tilläggsärenden. 

11. Övrigt. Den 21-22 april hålls en konferens i Ljungby om svensk mossbrytning. Sven-
Eve som skrivit mycket om våra torvmossar är särskilt inbjuden. Bygdeband har haft 
önskemål att styrelsen överlämnar medlemsregister med epostadresser vilket vi 
nekat. De vill egentligen att vi går ärenden åt dem för att möjliggöra försäljning av 
kurser. Styrelsen nominerar Moheda hembygdsförening till Årets förening. 
Valberedningens arbete berördes snabbt. 

  

Sekreterare Samuel Palmblad 

Justerare Karl Johan Krantz    Ordförande 
Kjell Gustafsson


