
Protokoll fört vid styrelsemöte med Linde Fornminnes- och 

Hembygdsförening 2018-06-14 

Plats: Bryggargården hos Ingrid 

Närvarande: Ingrid Nordmark, Siv Kalmö, Cicki Eriksson, Ingegerd Olofsson, Per-Ivar Åkerlind, Kjell 

Gullbrand, Anders Grimborger, Tommie E, Eva Dahl, Eva Resare, Kristina Andersson.   

Frånvarande: Birgitta A, , Gunilla J-E, Göran Karlsson 

 

§ 1.  Ordförande hälsar alla välkomna och dagens möte öppnas. 

§ 2.  Dagordningen godkänns.  

§ 3.  Protokollet från den 3 maj gås igenom.  

     Några kommentarer: - göra bättre reklam för vår medverkan på Lindedagarna 

  - vårt sommarprogram i Munkhyttan är en del av jubileumsfirandet  

  ”Nora/Linde 375 år”. 

  - FALAB lovar ”ta tag i” Munkhyttans upprustning. 

§ 4.  Ekonomi: Kjell rapporterar att ekonomin är god och lovar att ge styrelsen en utförlig rapport 

        nästa styrelsemöte. 

§ 5. Marknadsgruppen rapporterar att sponsorverksamheten är lyckosam. 

§ 6. Senaste Programkvällen om ”Helmer Linderholm” besöktes av ca 40 personer. 

 (De fyra evenemangen som varit hittills i år besöktes av ca 200 personer). 

§ 7. Kommande Programkvällar: 

 19 juni   Besök på Bergskyrkogården; koordinator är Cicki 

 1 aug     Trädgårdsvandring i Frövi; koordinator är Ingrid 

 26 sep   Dalkarlshyttekvällen; koordinator är Ingrid 

§ 8.  Skoldagarna i Munkhyttan; Under tre veckor maj har vi haft ”Skola för 100 år sedan” = lektioner i  

 den gamla skolsalen, rastaktiviteter, hantverksarbete i trä, tyg och ull och naturvandring. 

 Tillsammans med en extra ”föreställning” på kvällstid blev deltagarantalet ca 170 st. Alla  

 verkar ha varit nöjda. 

 Kommentar: Kan det finnas ”integrations-bidrag” att söka för de skolor som önskar delta 

 i våra skoldagar? 

§ 9.  Modellgruppen (Cicki) rapporterar att arbetet med Modellstaden fortgår. 22 nya hus har  

 tillkommit hittills i år. Staden har också börjat utvidga sig norrut. Antalet besökande 

 under årets första fem månader har varit nästan 1000 personer, och det gäller bara de 

 allmänna visningarna. Drygt 200 personer har också deltagit i gruppvisningar. 

 

 

 



§ 10.  Sommarsöndagarna i Munkhyttan. (Öppet kl. 13 - 16. Programaktivitet börjar kl. 14) 

 24 juni Blomsterpromenad, kransbindning koordinator: Ingegerd 

 1 juli Konstskola   koordinator: Birgitta A 

 8 juli Naturstig   koordinator: Siv 

 15 juli Ull, garn / pinnar, kottar, bark koordinator: Ingrid 

 22 juli Skolsånger / sommarvisor  koordinator: Anders 

 29 juli ”Antikrunda” gissa/visa gamla saker koordinator: Cicki 

 5 augusti Skattjakt   koordinator: Per Ivar 

 12 augusti Kafferep m kaffebröd  koordinator: Siv 

 Kommentar: a) övriga delaktiga: se protokoll 2018-05-03 

  b) programmet finns på Turistbyrån, Anslagstavlor 

  c) översätta programmet till arabiska? 

§ 11.  Siv rapporterar från Länsförbundets årsmöte. 

 Vi beslutade att avstå från att skaffa och dela ut förtjänstnålar. 

 Istället ska vi på annat sätt visa vår uppskattning till enskilda medlemmar, 

 exempelvis på årsmöten. 

§ 12.  Se till att konfirmera och ev. uppgradera dina val av Arbetsuppgifter inom styrelsen. 

§ 13.  Övriga frågor. 

 a) Fördelning av jourdagar (fredagar) på Blombergska. 

Till sist överräckte Per Ivar en ”minnesbok” till Ingrid som ett Stort Tack för att hon är vår 

Chefskoordinator och ser till att vi gör det vi ska göra på bästa sätt! 

Allra, allra sist bjöd Ingrid på superb vildsvinspaj med ”touch av cocacola”. 

Nästa styrelsemöte är torsdagen den 23 augusti 2018 kl. 1500 i ”Lokalen”. 

 

 

Mötet avslutas! Vid protokollet   A Grimborger 

  Justeras    I Nordmark 

 


