
 Skedevi Hembygdsförening

Protokoll fört vid styrelsemöte den 13 oktober 2018 kl 10.00 i Käxelvik.

Närvarande: Bert Hellman Sixten Karlsson
Anders Bäckman Agneta Lundström
Kerstin Ericsson Birgitta Wärn
Ronny Ericsson

1. Mötets öppnande
Ordförande Bert Hellman hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

2. Dagordning
Utsänd dagordning godkänns.

3. Mötets sekreterare
Till sekreterare för mötet väljs Agneta Lundström.

4. Justerare
Att jämte ordförande justera dagens protokoll väljs Birgitta Wärn.

5. Föregående protokoll
Föregående protokoll u a.

6. Ekonomi – aktuell kassa 
Aktuell kassabehållning 63 675 kr.

7. Rapporter
a) Nytt inkommet till museet om Ekesjö såg (Bertil Ekhaga)
Material i form av modell till skottkärra och information inlämnat, Birgitta dokumenterar.
b) Hängränna på boden uppsatt
Plåtränna uppsatt.
c) Träd på gården fällt – men behöver sågas upp
Anders R sågar upp trädet som fällts in i hans beteshage.
d) Nuvarande medlemsantal
En smärre ökning till ca 270 betalande medlemmar.

8. Fastighetsvård
a) Lagning av stock på loftboden är nu klar. Återstår lite målning till nästa vår.
b) Hängränna på baksidan av loftboden är uppsatt.
c) Renovering av övriga hängrännor nästa vår
d) Resterande innanfönster, ännu inte klara
Tre fönster kvar att åtgärda.
e) Förvaring av verktyg, stegar m m bakom sprutboden. Enkelt bygge förberett till våren.
Gamla åkgräsklipparen kan annonserat ut t ex i Katrineholms Kuriren.
f) Döda träd m m rensade i trädgården. Återstår att städa upp grenar och elda.
 

9. Övrigt
a) Vi har fått två nya brandsläckare av försäkringsbolaget – men de måste hämtas
Denny Lawrot hör av sig när de finns hos honom för avhämtning.
b) Två böcker (häften) nästan slut: Gröna soldathäftet och Gårdar och Torp
Bert hör med Linderoths tryckeri om de kan trycka upp fler soldathäften. Ronny kan ordna fler 
exemplar av ”Gårdar och Torp” när behov uppstår.
c) Väckta frågor
- Dags att söka bidrag för ev planerade investeringar kommande år, men handlingsplan måste



bifogas ansökan. Information om aktuellt underhållsbehov. Bidragsansökan f n ej aktuell.
- Möjlighet för privatpersoner att hyra hembygdsgården för lugna tillställningar, för  ”några 
hundra”. Information om möjligheten kan spridas.

10. Nästa styrelsemöte
Tisdagen den 5 februari 2019 kl 15.00 i klubbstugan i Hävla, Ulla Köhler bokar lokalen.

11. Avslutning
Ordförande förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Agneta Lundström

Justeras:

Bert Hellman, ordförande Birgitta Wärn


