
 

                                                                                                                                                         

Protokoll fört vid styrelsemöte med Linde Fornminnes- 

och Hembygdsförening 2018-11-15 

Plats: Blombergska gården  

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

Guldbrand, Ingegerd Olofsson, Göran Karlsson, Kristina Andersson, Anders Grimborger, Eva 

Resare, Eva Dahl samt Birgitta Alvarsson.  

Frånvarande: Gunilla Jonsson-Ermedahl, Per-Ivar Åkerlind. 

§ 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, mycket tack vare visningar av Miniatyrstaden, försäljning av skrifter 

samt beställda små hus.  

§ 5 Kassörsarbetet för föreningen kommer att lämnas över till Eva Resare från och med 

verksamhetsåret 2019. Eva väljs då in som ordinarie ledamot i styrelsen.  

§ 6 Anders Grimborger redogör för marknadsgruppens minnesanteckningar. Styrelsen får ta 

del av nuvarande och blivande sponsorer.  

§ 7 Ordförande går igenom och redovisar verksamhetsplanen 2019 för LFH. Några 

ändringar görs. Se bilaga. 

§ 8 Kort utvärdering av Kata Dalströmföredraget. Det var ett väldigt intressant föredrag av 

en proffsig Gunnela Björk.  

§ 9 Kommande program är den 21/11, Anders Grimborger och Kjell Granqvist tolkar Dan 

Andersson. Den 2/12, skyltsöndagen har vi öppet i Blombergska gården mellan 13.00–16.00.  

§ 10 Information, redovisning, kort diskussion om Lindesbergs kulturpolitiska program. 

Ingrid Nordmark får som uppgift att sammanställa ett yttrande ifrån föreningen.  

§ 11 Hembygdsföreningarna ifrån Gusselby, Vedevåg och Frövi har varit inbjudna till 

Lindesberg. Det var intressant att höra vad grannarna gör och att få ge dem information om 

vår förening. Eventuellt blir det ett samarbete i framtiden.   



§ 12 Föreningen beslutar att göra en ny grafisk profil. Alla skrifter, dokument och skrivelser 

kommer att ha den nya profilen.   

§ 13 Siv Kalmö redogör för utbudskatalogen, Region Örebro län. Styrelsen beslutar att vi 

inte skall vara med år 2019.  

§ 14 Nya vykort på Miniatyrstaden är på gång. Kjell forskar fram priser på olika förslag, små 

och stora bilder.  

§ 15 Post: Till samhällsbyggnadsförvaltningen angående Brunnskaret. Bergslagens frukost 

träffar bjuder in föreningar.  

§ 16 Övriga frågor:   

a) Det blir ett nej angående annons i Aftonbladets vinterbilaga.  

b) Aktiviteter på sportlovet för barn och ungdomar. Vi tillsätter en grupp bestående av 

Eva Resare (sammankallande), Eva Dahl, Siv Kalmö, Ingegerd Olofsson, Per-Ivar 

Åkerlind samt eventuellt Calle Guldbrand. Gruppen ger förslag på aktiviter.  

c) Styrelsen uppmanas att hålla koll på den nya appen Upplev Lindesberg. 

d) Göran Karlsson kommer att släppa boken ”Spritkungar och Bergslagsmor”. 

Boksläppet sker den 8 december, platsen blir Blombergska gården. Det kommer att vara 

öppet mellan klockan 10.00–13.00. Vi visar samtidigt Miniatyrstaden Lindesberg.  

e) Birgitta trycker programmet för 2019 i 350 stycken exemplar. Cicki och Tommie tar 

fram ett original.   

f) Kalendern för 2019 är nu skickad till tryckeriet. Tommie och Cicki Eriksson har gjort 

ett enormt arbete. Dataprogrammet finns nu inom styrelsen inför 2019.   

g) Kraftstationen Ringaby är färdigbyggd i miniatyr. Den kommer att överlämnas till 

Linde energi inom ett par veckor.  

h) Diskussioner om eventuellt byte av föreningens namn. Kjell Guldbrand skriver en 

motion till årsmötet. Tommie Eriksson gör ett förslag på en ny logga. 

§ 17 Ordförande avslutar mötet. Tack Cicki för gott fika. Nästa styrelsemöte den 6/12. 

 

Vid protokollet    Justeras 

Birgitta Alvarsson    Ingrid Nordmark

      

  


