
Styrelsemöte 22 augusti 2018, Moheda hembygdsgård

Kvällen började med en trevlig presentation av Mohedas hembygdspark. Ordföranden i 
Moheda hembygdsförening, Kent Brennander och kassör, Lars Ericsson hälsade oss 
välkomna samt  gav oss en genomgång av föreningens aktiviteter och det nybyggda 
skolmuseet. En liten rundvandring i stugorna hanns också med innan styrelsemötet 
öppnades. 

Närvarande: Evy Törnqvist, Åsa Sunefors Wallin, Roger Söderling, Georg Frisk, Solveig 
Carlsson, Ulrika Linde, Sven-Ivar Svensson, Lars Palm samt Kjell Gustavsson

§1. Mötet öppnas av ordförande Kjell Gustavsson.

§2. Val av justeringsman - Georg Frisk. Val av tillfällig sekreterare - Åsa Sunefors Wallin

§3. En muntlig runda bland styrelseledamöterna för att sammanfatta sommarens aktiviteter 
och intressanta upplevelser.

§4. Genomgång av höstens aktiviteter och bemanning:

Släktforskardagarna 1-2 sep.
Lördagen bemannas av Lars och Kerstin Palm samt Sven-Ivar Svensson
Söndagen av Kjell Gustavsson samt Göran Engqvist

Beslut tas även att Marianne Hellberg får 15 ex. av “Drakormens Gåta”, att dela ut bland 
föreläsarna.

Kurstillfälle - juridik, 18 sep. (prel.datum)
Kjell kollar med föreläsaren och bokar nytt datum. Eventuellt i oktober. Information måste 
hinna nå ut till föreningarna. 

Ordförandekonferens i Skatelöv 17 nov. 
Planera kortare information av GDPR med tips till föreningarna. (30-45 min) Kjell kontaktar 
Olov Norin på riksförbundet.  

Ang. GDPR: 
● Se över vad vi tidigare informerat om i “Värend och Sunnerbo”. 
● Uppdatera information om GDPR på hemsidan. Frida och Sven-Ivar tittar på det. 
● Tillägg av text på utskick av nästa faktura till medlemmarna. 

Beslut att Sven-Ivar ser över/korrar hemsidan och planerar tillsammans med Frida hur 
övergång och uppdatering ska ske till den nya hemsidan. 

Bokmässan 24 nov.
Inga beslut tagna.

Julmarknad 1-2 dec.
Inga beslut tagna.



Vårens ordförandekonferens med förbundsordförande Maria Norrfalk, 
Förslag på datum, 9 el. 16 februari. 

Årsmöte Kronobergs Hembygdsförbund, 2019
Planeras till den 9 mars.

§5. Information om större penninggåva till hembygdsförbundet av Erik Liljenberg, Lammhult.
Riksförbundet kontaktas för att se över att gåvobrevet får rätt formulering. 
Kjell skriver ett inlägg med tack och presentation av Erik Liljenberg i tidningen. 

Fikapaus

Dagordningens punkter ändras något pga. tidsbrist innan larmet sätts på i lokalerna. 

§8. Info om årsbok 2018
Huvuddelen är skriven. Ett stycke om Skvaltkvarnar saknas (Kjell samlar material) samt en 
intervju ang. vindkraft. 

§9. Nästa nummer av “I Värend och Sunnerbo” har ännu ej tillräckligt med artiklar för en hel 
tidning. Roger och Ulrika planerar något inlägg med bilder från Konst- och hembygdsrundan 
i Tingsryd 1-2 sep. 

§6 Ideer till Årsbok 2019:
● Dansbanor i Älmhult
● Krisåren 1866-69 (inspirerat av boken “Svälten” av Magnus Västerbro)
● Häxor (400 år sedan flera kvinnor i vår del av Småland dömdes och brändes under 

spektakulära former. Eventuellt något för Kronobergs Historiska förening).
● Teknikutveckling
● Lokal snickarglädje
● “Bilar på G” - Tomas Lissing

§7. Samverkan med Kalmar och Jönköpings länsförbund. 
Hinns ej med. Sparas till nästa möte. 

§10. Övriga frågor. 
Hinns ej med. Sparas till nästa möte. 

§11. Mötet avslutas. 

Ordförande, Kjell Gustavsson Justerare, Georg Frisk

 


