
 

                                                                                                                                                         

Protokoll fört vid styrelsemöte med Linde Fornminnes- 

och Hembygdsförening 2018-02-15 

Plats: Blombergska gården  

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

Jonsson-Ermedahl, Per-Ivar Åkerlind, Roland Andersson, Kjell Guldbrand, Anders 

Grimborger samt Birgitta Alvarsson.  

§ 1 Ordförande hälsar alla välkomna och mötet öppnas. 

§ 2 Dagordningen godkänns.  

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

 § 4 Ekonomi: Kjell ger en redovisning gällande resultat/balans 2016-2017. Ordförande 

redogör för verksamhetsplanen för 2018-2019. Några punkter kommer att redovisas på 

årsmötet den 4/3. 

§ 5 Tellandska gården kommer att byggas av Tommie. Detta som ett tack ifrån 

bidragsgivaren. Styrelsen ger som förslag att skicka ett fint tackkort till våra 

sponsorer/bidragsgivare. Detta kommer att tas upp vid nästa styrelsemöte.   

§ 6 Namnen på de nya sponsorerna växer fram på sponsorstavlan.     

§ 7 Drygt 500 personer besökte Lindesberg i miniatyr och Lindetapeten under Vinterspår.    

§ 8 Årsmötet den 4 mars 14.00. Cicki tar kontakt med T. Alexandersson, Kristinakyrkan 

angående ljud och kanonen. Kjell får som uppgift att informera om ekonomin, förhandlingar 

sker, valberedningen redovisar sitt arbete, kaffe-semlor och lotteri.  

§ 9 Nästa programpunkt den 21 mars. I min trädgård vill jag vara Karin med E. Svalin-

Gunnarsson.   

§ 10 Styrelsen spånar om Lindedagen den 16 maj. Vi kommer att använda ett litet 

tält/vindskydd på Loppholmarna. Kanske en ”roll-up”? Förslag om att uppträda som 

historiska personer ifrån 50-talets Lindesberg. Arbetsgrupp: Cicki, Gunilla, Siv, Anders, PI.  

 

 



 

 

§ 11 Styrelsen får en rapport ifrån mötet med Irja, Kristina Ö och Åsa gällande Munkhyttan. 

Kommunen hyr ut till föreningen. Falab står för underhållet. Vi väntar på ett avtalsförslag 

som kommer att gälla från och med den 1 maj. Belab (Besök Linde AB) erbjuder plats för 

modellen i Stripa.  

§ 12 Birgitta informerar om skolveckorna i Munkhyttan. Siv undersöker om bidrag ifrån 

Skapande skola. Birgitta och Anders planerar att besöka BUN den 19 mars för att informera 

om Munkhyttans skolverksamhet och Lindesberg i miniatyr.  

§ 13 Siv informerar om ett programförslag för sommaröppet i Munkhyttan.  

§ 14 Skolmuseumet i Munkhyttan kommer att vara öppet för grupper på minimum fem 

personer a´40 kr/person. Birgitta, PI, Siv, Anders, Ingrid och Kjell visar sitt intresse för att 

guida. 

§ 15 Post: Kopior utav inskickade enkäter sätts in i pärm märkt Besöksstatistik och andra 

skrivelser in och ut i annan pärm. 

Text till Sparbanksstiftelsen samt informationsblad, klart.  

Minnesanteckningar ifrån från Regionrådets informationsmöte. 

§ 16 Övriga frågor: Valberedningen har gjort ett bra arbete. Flera intresserade vill delta i 

styrelsens arbete, vilket gör att vi eventuellt utvidgar antalet suppleanter.   

Föreningen köper ett konstverk föreställande Lindesbergs stadsvapen. 

Kjell undersöker en fotosida på nätet.    

§ 18 Ordförande avslutar mötet. Tack till Cicki för god förtäring. Tack Gunilla för 

avsmakandet av syriska kakor. Nästa styrelsemöte är torsdagen den 15 mars.  

Vid protokollet   Justeras 

 

Birgitta Alvarsson   Ingrid Nordmark 

Sekreterare    Ordförande 


