
 

                                                                                                                                                         

Protokoll fört vid styrelsemöte med Linde Fornminnes- 

och Hembygdsförening 2018-12-06 

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, Per-Ivar Åkerlind 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 på plus just nu. Siv Kalmö informerar om att skyltar till hyttor och 

torprester kommer att beställas. Marknadsgruppen diskuterar, inom kort, om skyltarna kan 

sponsras av sponsorer. Medlemsavgiften till föreningen är oförändrad inför 2019.  Nya 

medlemmar kommer i fortsättningen att välkomnas personligen.  

§ 5 Ordförande har skrivit ett förslag ifrån föreningen angående ett yttrande gällande 

Lindesbergs kulturhistoriska program. Några ändringar görs, sedan skickas det vidare till 

Nätverket Lindekultur.  

§ 6 Programpunkten ”Vildmarksvisor” blev en mycket bra kväll med 64 betalande. 

Föreningen efterlyser en ”manual” på biblioteket, där det framgår om hur allt skall skötas. 

Grupp tillsätts bestående av Anders G, Eva R och Per-Ivar Å. Alla andra är behjälpliga. 

Adventskaffet hade 140 besökande. Det var ett öppet hus med kaffe, lotteri och körsång. Extra 

piff på dagen var det vackert dekorerade julfönstret. 

§ 7 En motion angående namnbyte kommer att tas upp på årsmötet i januari. Förslaget på det 

nya namnet är Lindesbergs Hembygdsförening. Vi fick en historik om föreningens olika 

namn, genom åren, utav Siv K.  

§ 8 Ordförande föreslår att vi fortsätter samarbetet med Nora hembygdsförening. Styrelsen 

är positiv och förslår att vi gör en resa, då vi besöker bergsmansgårdar. Vidare planering efter 

årsskiftet. Vi strävar också efter att fortsätta samarbetet med andra närliggande 

hembygdsföreningar.  



§ 9. Styrelsen diskuterar valberedningens problem gällande ordförandeposten. Vi hjälper till 

genom att hålla ögon och öron öppna.  

§ 10 Övriga frågor:  

På initiativ av Trädgårdföreningen blir det en skördefest i Munkhyttan i september. Vår 

förening vill gärna samarbeta och tillsätter en grupp bestående av Siv K, Ingegerd O och 

Solveig A.   

Den 4/1 2019 kl. 12.00 bladar vi program, årsskrift med mera i kuvert till våra medlemmar. 

Plats: Blombergska gården.   

Spinnrock är skänkt till Munkhyttan ifrån Fors skola. 

En ny trottoarpratare, med nya loggor, kommer att tas fram efter årsmötet.  

Statistikgruppen sammanträder.  

Påminnelse om 1939-2019, då föreningen jubilerar.  

§ 11 Ordförande avslutar mötet och tackar för den här terminen. . Tack Cicki för gott fika. 

Nästa styrelsemöte den 17/1 2019. 

 

Vid protokollet    Justeras 

Birgitta Alvarsson    Ingrid Nordmark

      

  


