
                                                                                                                                                        

Protokoll fört vid styrelsemöte med Linde Fornminnes- 
och Hembygdsförening 2019-01-17

Plats: Blombergska gården 

Närvarande: Ingrid Nordmark, Siv Kalmö, Cicki Eriksson, Tommie Eriksson, Kjell 
Guldbrand, Ingegerd Olofsson, Göran Karlsson, Anders Grimborger, Eva Resare, Eva Dahl, 
Per-Ivar Åkerlind, Gunilla Jonsson-Ermedahl samt Birgitta Alvarsson. 

Frånvarande: Kristina Andersson

§ 1 Ordförande hälsar alla välkomna och mötet öppnas.

§ 2 Dagordningen godkänns. 

§ 3 Det föregående protokollet gås igenom och läggs till handlingarna.

§ 4 Ekonomin: Mycket bra resultat gällande räkenskaperna för år 2018. Eva Resare har nu 
tillträtt som vår nya kassör. Välkommen!  Inventering av skrifter och böcker kommer att göras 
i januari/ februari 2019. 

§ 5 Medlemmarna i föreningen kommer att få en förmån under år 2019.  
Jubileumserbjudande, 50 % på alla skrifter. Kjell gör en informationskylt samt tar fram en 
medlemsförteckning. 

§ 6 Kjell utformar ett tackkort till alla våra bidragsgivare.

§ 7 Broschyr finns nu för Vinterspår den 2-3 februari kl. 10.00–16.00. En bemanningslista är 
under utformande. Vernissage på Biblioteket lördagen den 19/1. 

§ 8 Föreningens årsmöte är söndagen den 27 januari kl. 16.00 i Kristinakyrkans lilla sal. Vi 
träffas och förbereder kl. 15.00. CO ansvarar för semlor. Siv och Ingegerd för lotteriet. 

§ 9 Remissvaret för det Kulturpolitiska programmet är något omarbetat och skickas nu till 
kommunen. 

§ 10 Statistik och enkäter är inskickade till Hembygdsförbundet. Alla våra aktiviter har haft 
3. 823 besökande. 

§ 11 Skoldagarna i Munkhyttan blir den 14/5, 16/5, 21/5, 23/5, 28/5 och 4/6. Birgitta 
ansvarar för att skicka ut inbjudningar till klasserna. 



 Föreningen kommer att ha sportlovsaktiviteter under vecka 8. Aktiviteterna vänder sig till 
åk 4-6.

§ 12 Göran K. ger styrelsen information om den nya hemsidan.

§ 13 LindeDagen är den 8 maj. Preliminär rubrik för föreningens medverkan kan vara 

”1939-2019, 80 år med hembygdsföreningen”. Arbetsgrupp för detta består utav: Göran 
(sammankallande), Cicki och Anders. 

§ 14 Styrelsemöten: 14/2, 21/3, 11/4, 9/5 och 13/6.

§ 15 Post: Föreningsbidrag, tas omhand av Eva R. och P-I.

§ 16 Övriga frågor: 

Arne Johnson tillfrågas om tillverkning av ”Pepparn-biljetter”.

Förslag på en ny skrift gällande Brunnskaret, alla olika stenar, sagor och sägner. 

Siv har kollat och fortsätter arbetet med ”Resan till Karlskoga”. Mer information kommer på 
årsmötet. 

Styrelsen får ta del utav valberedningens förslag angående den nya styrelsen.   

§ 17 Ingrid Nordmark avslutar mötet och tackar för sin tid som ordförande.  Ingrid avtackas 
med ett citrusträd och en gemytlig kväll hos Marita i ”Nora Annas” härliga miljö. 

§ 18 Nästa styrelsemöte är den 14 februari kl. 15.00 på ”Alla hjärtans dag”. 

Vid protokollet Justeras

Birgitta Alvarsson Ingrid Nordmark


