
Protokoll fört vid Hembygdsförbundets styrelsemöte på Bolmsö den 20 maj 2019. Plats 
bygdegården

Närvarande: Georg Frisk, Åsa Wallin Sunefors, Solveig Carlsson, Roger Söderling, Göran Engqvist, 
Samuel Palmblad, Andreas Håkansson, Sven-Ivar Svensson, Kjell Gustafsson och Mats Karlsson.

Ordföranden inledde med att tacka Bolmsö hembygdsförening och särskilt Solveig Carlsson. Innan 
mötet förevisades hembygdsparken, kyrkan och den nyrenoverade bygdegården med tillhörande 
hembygdsarkiv. Föreningen bjöd på smörgåstårta och kaka.

1. Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet

2. Till justerare utsågs Georg Frisk.

3. Kjell gick igenom föregående protokoll. Särskilt punkt 5 som berör planerade kurser.  Några av 
styrelsemedlemmarna berättade om sina tankar kring konferensen i Hässleholm med tema barn och 
ungdom.

4. På ordförandekonferensen beslutades att en fotorestaurerare skulle föreläsa samt att Lisbeth 
Svensson i Kalmar skulle tillfrågas att berätta om sin hembygdsförenings arbete med barn- och 
ungdomsverksamhet. Kjell åtar sig denna uppgift. Diskussion kring aspekten om arvoden till 
föreläsare som samtidigt gör reklam för sin kommersiellt drivna verksamhet.

5. Åsa berättade kort om fönsterrenoveringens dag den 30 maj samt byggnadsvårdsdagen den 18 
augusti, samtliga aktiviteter i Vederslöv. Kjell redogjorde för Lions planerade kulturarvsdag på Evedal,
Växjö. Styrelsen har fått en fråga att bistå med kontaktuppgifter till föreningar verksamma i området 
kring Räppe. Frågan har ställts av det arkeologiska företag som getts uppdraget att gräva ut 
Snapperiskogen. Tanken är att erbjuda en rad pedagogiska visningar i samband med arbetena.

6. Solveig berättade vilka föreningar som svarat på den utskickade enkäten rörande inventarier/arkiv,
hur de förvaras, vilka program som används etc. etc. Få föreningar använder idag ett digitalt program
för att redovisa och katalogisera sina inventarier. Arbetet ska fortgå och Solveig söker upp de som 
ännu inte svarat. Förbundet måste kunna rekommendera program och bistå med informationsstöd.

7. Styrelsemedlemmarna rapporterade om sina föreningars sommaraktiviteter.

8. Manusstopp för IVoS är den 10 augusti.

9. Nästa styrelsemöte är tisdagen den 20 augusti, kl 18:30. Plats: Hemma hos Kjell i Norra Åreda.

Vid tangentbordet Samuel Palmblad

Ordf Kjell Gustafsson

Justerare Georg Frisk


