
 

                                                                                                                                                         

Protokoll fört vid styrelsemöte med Lindesbergs 

Hembygdsförening 2019-02-07 

Plats: Blombergska gården  

Närvarande: Ingrid Nordmark, Siv Kalmö, Cicki Eriksson, Tommie Eriksson, Göran 

Karlsson, Anders Grimborger, Eva Resare, Eva Dahl, Per-Ivar Åkerlind, Arne Johnsson, 

Kristina Andersson samt Birgitta Alvarsson.  

Frånvarande: Kjell Guldbrand. 

§ 1 Ordförande hälsar alla välkomna och mötet öppnas. 

§ 2 Dagordningen godkänns.  

§ 3 Det föregående protokollet läggs till handlingarna. Vinterspårshelgen på Blombergska 

gården blev välbesökt, ca 350 intresserade besökare. Många kalendrar såldes.  

§ 4 Förslag till styrelsefunktioner 2019, se bilaga 1.  

§ 5 Aktion för Brunnskaret i Flugparken. Föreningen önskar att få diskutera placeringen och 

texterna som hör till Brunnskaret. Göran K. tar kontakt med stadsträdgårdsmästaren Arne 

Tschentscher och arkitektbyrån.  

§ 6 Konsekvenser av det nya föreningsnamnet diskuterades. Anmälan till Skatteverket och 

Sveriges Hembygdsförbund är utfört utav Göran och Birgitta. Uppdatering utav hemsidan och 

Facebook görs utav Tommie och Birgitta. Övrig uppdatering sker succesivt. Se bilaga 2.  

En bild på styrelsen kommer att tas vid styrelsemötet den 21/3. Styrelsens namn uppdateras på 

hemsidan. 

§ 7 Kassören Eva R. redogör för ekonomin, som är fortsatt god. Ekonomisk uppföljning finns 

med som bilaga. Önskemål finns om en kvartalsrapportering.  

§ 8 Programförslag för 2020 senareläggs till nästa styrelsemöte.  

§ 9 Sportlovsdagarna vecka 8 rapporteras klart.  

§ 10 Nästa programkväll den 27 mars är ”Pepparn”. Biljetterna släpps på biblioteket den 

25/2. Kjell G. och Göran K. ska träffa Per Zetterlund för att diskutera genomförandet. 



 

 

§ 11 LindeDagen den 8 maj. Arbetsgruppen består utav Cicki, Göran K och Anders.  

§ 12 Siv ger en rapport om förberedelserna gällande bussresan till Viker-Karlskoga den15/5. 

Avgiften blir ca 300 kr. Då ingår bussresa och mat. För inträde på Nobelmuseet tillkommer 

120 kr.   

§ 13 Birgitta rapporterar om skoldagarna i Munkhyttan. Vi bjuder in tio skolor. Inbjudan 

skickas vecka 9.  

§ 14 Vi planerar att ge ut en skrift om Sägner ifrån Lindesberg. Vi hjälps åt att teckna ner 

dessa. Se bilaga 3. Förslag på pris är 100 kr. Medlemmar halva priset. 

§ 15 Post: ”Kyrkogårdarna-mötesplatser i tid och rum” Skara inbjuder, Göran K. visar sitt 

intresse. 

Enkät från SHF om vilket behov föreningarna har för ansökningar av EU-bidrag mm. Göran 

K. och Birgitta A. försöker besvara enkäten.  

§ 16 Övriga frågor: 

Styrelsen får som uppdrag att fundera ut två personer till valberedningen som stöttar CO 

Granath.  

Siv informerar om att Nya Kopparbergs Hembygdsförening vill ha ett samarbete med 

Lindesbergs Hembygdsförening. 

Ingrid informerar om att samarbetet mellan Nora och Lindesberg fortsätter. Den 24/4 blir det 

en föreläsning om byggnadsvård på biblioteket i Lindesberg. Den 14/9 åker vi på en resa som 

utgår ifrån Nora och sedan besöks ett antal Bergsmansgårdar. 

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

 

Vid protokollet    Justeras 

     

Birgitta Alvarsson    Göran Karlsson

      

  


