
                                                                                                                                                         

Protokoll fört vid styrelsemöte med Lindesbergs 

Hembygdsförening 2019-05-09 

Plats: Blombergska gården  

Närvarande: Ingrid Nordmark, Siv Kalmö, Cicki Eriksson, Anders Grimborger, 

Göran Karlsson, Kjell Guldbrand, Eva Resare, Eva Dahl, Per Ivar Åkerlind, 

Kristina Andersson samt Birgitta Alvarsson.  

Frånvarande: Tommie Eriksson, Arne Johnsson 

§ 1 Ordförande hälsar alla välkomna och mötet öppnas. 

§ 2 Dagordningen godkänns.  

§ 3 Uppdateringen av loggan på tröjorna är under kontroll. Fotoprov har 

mottagits. Sponsorskylten gällande SV (vuxenskolan) är färdig idag den 9/5. 

§ 4 Styrelsen får information ifrån kassörkvällen av Eva R. SV informerar om 

att vi endast får 300 kr för åldersgrupper över 13 år. Styrelsen beslutade att 

kassören ska ha rätt att attestera utgifter för maximalt 1000 kronor. 

§ 4 Lindedagen den 8/5 utvärderas. Trycksaker och foldrar delades ut till 

besökare som strömmade förbi. Nostalgiprylarna var uppskattade. 

Miniatyrhusen beundrades. Vi konstaterar att vår plats var mycket bra. 

Programmet för sommarsöndagarna lämnas över till Turistbyrån. 

§ 5 Programförslag 2020: 

Se Lindesbergs offentliga konstverk per cykel (Gunilla Åkerlind) 

Kronobruket i Guldsmedshyttan (Johnny Olsson) 

Guidning på Norra kyrkogården (Göran Karlsson) 

Stadens parker och trädgårdar (Cicki Eriksson) 

§ 6 Kommande program:  

Bussutflykten till Karlskoga - ca 30 st. anmälda. Föreningen får troligen betala 

en del av busskostnaden. 

Guidningen på Cederborghska kyrkogården. Affisch finns, informationsfolder 

utdelas till besökarna.  

Skoldagarna i Munkhyttan är planerade.  



§ 7 Skriften ”Sägner ifrån Lindesberg” är nu klar för tryckning. Vi beställer 400 

ex för ca 4 700 kr. Några sägner sätts upp på röda väggen i ICA Supermarket. Vi 

ber NA om ett reportage vid uppsättningen samt sponsrar skolorna med ett antal 

skrifter till hösten.  

§ 8 Vi fortsätter undersöka frågan om rengöring av Namnhällen. Styrelsen får 

information av Göran K. om Hembygdsförbundets konferens i Skara om 

kyrkogårdar. Göran K kontaktar Linde bergslags församling om ett eventuellt 

samarbete kring stadens äldsta och mest kulturhistoriska kyrkogårdar. 

§ 9 Klart med anmälan gällande Bergslagens familjeveckor. Vi medverkar den 

30/6 och 7/7 vid Munkhyttans skolmuseum.  

§ 10 Övriga frågor: 

Sponsorgruppen bestämmer träfftid. 

Anders G. efterlyser ”krimskrams” till skattjakten samt böcker till 

hembygdsföreningens bokloppis. 

Information om Arnes kurs gällande IT på biblioteket. 

Samtal om ”Sommarsöndagarna i Munkhyttan”. Lista på ansvariga kommer 

inom kort. 

Göran K, Eva D och Per Ivar Å ansvarar för föreningens årsskrift. Material 

hämtas främst från nyhetsflödet på hemsidan. Äldre inlägg raderas inte, utan 

sparas bland annat för detta ändamål.  

§ 11 Ordförande avslutar mötet. Tack Cicki för gott fika.  

Nästa styrelsemöte är den 13/6 kl. 15.00.   

 

 

 

Vid protokollet    Justeras 

Birgitta Alvarsson    Göran Karlsson
       


