
 

                                                                                                                                                         

Protokoll fört vid styrelsemöte med Linde Fornminnes- 

och Hembygdsförening 2018-08-23 

Plats: Blombergska gården  

Närvarande: Ingrid Nordmark, Siv Kalmö, Cicki Eriksson, Kjell Guldbrand, Ingegerd 

Olofsson, Göran Karlsson, Eva Dahl, Kristina Andersson, Per-Ivar Åkerlind, Anders 

Grimborger, Eva Resare, samt Birgitta Alvarsson.  

Frånvarande: Gunilla Jonsson-Ermedahl. 

§ 1 Ordförande hälsar alla välkomna och mötet öppnas. 

§ 2 Dagordningen godkänns.  

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

 § 4 Ekonomin är god. Styrelsen diskuterar olika sponsringsalternativ. Eva Resare övertar, 

vid årsskiftet, en del av vice kassörens arbetsuppgifter. 

§ 5 Vid sommarens programpunkter i Munkhyttan har det varit god uppslutning. 

Aktiviteterna kl.14 har varit mycket uppskattade. Vi har fått en bra erfarenhet som vi kan 

bygga vidare på. Kyrkogårdsvandringen i juni var fantastisk med 50-60 åhörare. 

Trädgårdsvandringen i augusti var mycket varm och trevlig.  

§ 6 Vi väntar fortfarande på besked ifrån LIBO/FALAB angående reparation av taken i 

Munkhyttan.  

§ 7 Programpunkten i september ändras. Gunilla Didriksson kommer att berätta om 

Kronobruket i Guldsmedshyttan. Lokal blir förmodligen biblioteket.  

§ 8 Modellbygget har börjat igen. Nu bygger vi mot norr, 37 hus. En studiegrupp startar 

under hösten/efter årsskiftet. Gruppen kommer att dokumentera historien om kvarteren i 

Lindesberg. Ledare blir Göran K. och Cicki. Holgers husrader är mycket populära. De kostar 

nu 700 kr. Om man vill ha med sitt eget hus tillkommer 300 kr.  

§ 9 Fotogruppen startar i september. Information kommer i NA, idagspalten. Vykort kommer 

att skickas ut till medlemmarna, om startdatum. ICA:s fotovägg diskuteras. Förslag om att 

foton från Kyrkberget kommer att sättas upp. Detta blir när Kyrkbergsskriften är färdig. 



Göran K. och Per-Ivar ansvarar för detta. Roland Stenetorps lindesbergsfoton finns nu hos 

föreningen. Montern i Arenahallen behöver uppdateras. Modellgruppen får detta till uppgift.  

§ 10 Nätverket Lindekultur har fått svar ifrån politikerna angående Lindesbergs museum och 

andra kulturfrågor. 

§ 11 Tidigare lista över styrelsemedlemmarnas val av arbetsuppgifter får fortfarande gälla. 

Vi bör dock ”tänka till” om vad vi kan och vill engagera oss i fortsättningsvis. 

§ 12 Post och övriga frågor: 

Modellbyggarna tar ansvar för att det installeras en skyddande plexiglasram runt 

Modellstaden. 

Beslutar att flytta kommande årsmöte till den 27 januari 2019. Valberedningen kontaktas i 

god tid eftersom viktiga nyval måste göras. 

Vi beslutar att vi ska bygga upp en egen Hemsida som dock ska kopplas till 

Hembygdsförbundets officiella sida. Kjell börjar med det arbetet. 

Föreningen deltar ”med ett bord” på Seniormässan (Arenan) onsdagen den 3 oktober, 

klockan 10 – 16. Ingrid gör ”vaktschema”. 

Föreningen deltar på Kulturarvsdagarna (7-9 september) med aktiviteter i lokalen och på 

Rådhustorget. Medverkande träffas fredagen den 31 aug. kl. 1400 för planering under ledning 

av Siv och Cicki. 

Ingrid tar kontakt med Åsa Viggeborn angående vårt intresse för att delta i 

Integrationsarbetet. 

Martin Almgren, Per Z och mer ”Pepparn”, Cicki, Utbyte med andra närliggande 

hembygdsföreningar, Stadsvandringar med barn och vuxna, Någon resa – det är några 

programidéer för 2019. 

Sammanställning av ”Vaktlista” för Modellstaden gjordes. Kommer att skickas ut separat. 

Vi valde att använda det lilla formatet (A5) till nästa års kalender. 

§ 12 Ordförande avslutade mötet. Nästa styrelsemöte den 13/9 15.00. Tack till Cicki för gott 

fika.  

Vid protokollet    Justeras 

Birgitta Alvarsson    Ingrid Nordmark 

Anders Grimborger      

    


