
 

                                                                                                                                                         

Protokoll fört vid styrelsemöte med Linde Fornminnes- 

och Hembygdsförening 2018-09-13 

Plats: Blombergska gården  

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

Guldbrand, Ingegerd Olofsson, Göran Karlsson, Kristina Andersson, Per-Ivar Åkerlind, 

Anders Grimborger, Eva Resare, Gunilla Jonsson-Ermedahl samt Birgitta Alvarsson.  

Frånvarande: Eva Dahl  

§ 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. 14 stycken arrangemang a´300 kr har lämnats in till Studieförbundet 

Vuxenskolan. Beslutades att installera LED lysrör i lokalen för 1,650 kr.  

§ 5 Kulturarvsdagen blev en regnvädersdag. Munkhyttan fick ta emot sju personer och 

Blombergska fem stycken. Arrangemangen på Rådhustorget ställdes in. Vi återkommer med 

detta i en programpunkt. 

§ 6 Höstens programpunkter enligt följande: 26/9 Gunilla Didriksson föreläser om Hyttor 

och Krono bruk. 31/10 Gunella Björk föreläser om Kata Dalström: Agitatorn som gick sin 

egen väg. 21/11 Vildmarksvisor med Anders Grimborger  

En inbjudan kommer att göras till hembygdsföreningar i trakten. Fellingsbro tisdagen den 

16/10 16.00. Gusselby/Vedevåg tisdagen den 13/11 16.00.  

§ 7 Studiegruppen om dokumentation planeras vidare. Fakta om kvarteren kommer att 

digitaliseras. Pengar söks genom Sparbanksstiftelsen. Start i januari/februari 2019.  

§ 8 Fotodonationen av Roland Stenetorps Lindesbergs bilder finns nu i lokalen.  

§ 9 Ny fotoutställning på ICA supermarkets röda vägg är på gång. Göran K och Kristina A 

ansvarar för detta. Vernissage blir torsdagen den 27/9 kl. 16.00.  

§ 10. Planering av program 2019, se bilaga. 



§ 11 Övriga frågor:  

Seniormässan den 3/10 10.00-16.00 LFH:s monter kommer att erbjuda en flygresa över 

modellstaden, ett kvarter från modellstaden, små hus att ”känna på”, skrifter samt 

medlemskaps broschyr. 

LindeDagen, Rotary inbjuder till hotellet för information, Göran K. är vår representant. 

Kyrkbergsskriften är nu färdig, den lämnas till Strands må den 17/9.  

Tommie E har genomgång och presentation av den nya hemsidan. En del svårigheter finns. 

Tommie tar kontakt med Conny Sandberg.  

Kompetensrådet inbjuder till information om besöksnäringen. Masugnen den 24/9. Göran K 

representerar LFH.  

Det blir ett samutskick för Årsskriften och programmet för 2019. Birgitta ansvarar för 

programmet. Eva Dahl kommer att tillfrågas om årsskriften. Per-Ivar supportrar.   

Lindemarken den 21 september. Vaktlistan är nu komplett, men fler kan komma och vara 

med. Lotteri och karameller planeras samt försäljning av skrifter och visning av modellstaden.  

Post:  

Kunskap om Facebook och Instagram. 

Ordförandeträff i Gryt/Mullhyttan. 18.30–20.30. Siv K representerar LFH.  

Annons i broschyren om gruppresor är inbokat a´ 500kr.  

§ 12 Ordförande avslutade mötet. Nästa styrelsemöte den 18/10 15.00. Tack till Cicki för 

underbart gott fika.  

 

 

Vid protokollet    Justeras 

Birgitta Alvarsson    Ingrid Nordmark 

      

   


