
                                                                                                                                                         

Protokoll fört vid styrelsemöte med Linde Fornminnes- och 

Hembygdsförening 2018-10-18 

Plats: Blombergska gården  

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

Ingegerd Olofsson, Göran Karlsson, Per-Ivar Åkerlind, Anders Grimborger,  

Eva Resare, Eva Dahl. 

Frånvarande: Birgitta Alvarsson, Gunilla Jonsson-Ermedahl, 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 är oförändrat bra. 

 -Nya sponsorskyltar måste sättas upp.  

§ 5.  Utvärdering av Seniormässan 

 - Huvudintrycket är mycket positivt. Bra initiativ. Många besökare. 

 - Att tänka på till nästa gång…….. 

 För hembygdsföreningen: -större växelkassa. 

 Generellt - bättre ”annonsering” 

  - bättre information och skyltning på plats 

  - anpassa ljudnivåerna 

  - öka antalet viloplatser/sittplatser 

  - utöka programinnehållet med mer till den ”unge/aktive senioren”.  

  

§ 6.  Inför Kommande program. 

 - göra affischer och sätta upp dem. 

 - få till stånd en utbildning i handhavandet av ljud- och bildtekniken på biblioteket. 

§ 7.  Liten grupp från Fellingsbro hembygdsförening har besökt oss. Vi hade ett gott utbyte av våra 

verksamheter. Vi beslutade att fortsätta inbjuda grannföreningarna, närmast då Näsby, Vedevåg och 

Gusselby. Det blir den 13 november kl. 16 – 18. 

§ 8.  Fotodonationen av Roland Stenetorps Lindesbergsbilder har överlämnats till Fotogruppen. 

Bilderna kommer att läggas ut på nätet.  

§ 9.  Den nya fotoutställningen ”Kyrkberget” på ICA supermarkets röda vägg är färdig. Invigningen 

blir torsdagen den 25/10 kl. 11. Samtidigt finns den nya Kyrkbergsskriften till försäljning. 

Ansvariga för evenemanget är Göran K och Kristina A. 

§ 10.  Programverksamheten fatställs för år 2019. 



§ 11.  Kalendrar för 2019 håller på att färdigställas.  Redaktörerna Cicki och Tommie sammanställer 

arbetet med hjälp av övriga styrelsen.  

§ 12.  Göran K informerar om arkitektförslaget med Flugparkens framtida utseende. Var hamnar 

Brunnskaret till exempel? Det är viktigt att vi håller oss à jour för att ev. kunna påverka. Det kan ske 

via olika media och olika grupperingar. Viktigt att vi får se det färdiga förslaget! 

Per-Ivar meddelar i samband med detta att Brunnskaret är en ”geocach-gömma” som haft många 

besökare. (Geocaching = skattjakt med GPS ). 

§ 13.  Beslutades att trycka upp fler vykort. Cicki visar upp nya motiv. Rolf Karlsson kontaktas för 

tryckningen. (Rolf Karlsson ersätter Strands för kommande tryckeriarbeten). Kjell G tar hand om 

kostnadsfrågan. 

§ 14.  På Munkhyttans skola kommer taken att läggas om – osäkert i vilket material. 

§ 15.  Skrivelse från Kyrkbergets Vänner angående partiell skogsavverkning. De vill ha stöd av 

Hembygdsföreningen. Göran K anser inte att vår förening kan vara med som stödjare eftersom vi inte 

fått se skrivelsen i sin helhet. Frågan utmynnade i en allmän diskussion eftersom tiden för skrivelsens 

inlämnade redan var passerad. 

§ 16. Mötet avslutades. Nästa styrelsemöte är den 15 november kl. 1500. 

  

 Siv hedrades på sin högtidsdag med bifall och födelsedagstårta (à la Eriksson). 

 

 

Vid protokollet    Justeras 

 

Anders Grimborger    Ingrid Nordmark 

       

  


