
Skedevi Hembygdsförening

Protokoll fört vid styrelsemöte den 4 augusti  2018  kl. 10.00 i Käxelvik.

Närvarande: Bert Hellman, Ronny Ericsson, Åke Pettersson, Anders Bäckman, 
Sixten Karlsson, Kerstin Ericsson, Agneta Lundström, Ulla och Ingvar Köhler.

1. Mötets Öppnande.
Ordförande Bert Hellman hälsade alla välkomna till styrelsemötet.

2. Dagordningen.
Dagordningen godkändes u.a.

3. Mötets sekreterare.
Till sekreterare för mötet valdes Ulla Köhler.

4. Justerare.
Till justerare av protokollet valdes Agneta Lundström.

5. Föregående Protokoll.
Föregående protokoll u.a.

6. Ekonomi – aktuell kassa.
Ronny redogjorde för aktuell kassa som var 58383 kr.

7. Rapporter.
a/ Öppet Hus under Juli har haft 134 st. besökare.
Eventuell ändring av öppettider nästa år, mötets förslag kl. 13.00 – 17.00 och endast 
söndagar.
b/ Besök av en grupp från Hällestad MHF c:a 50 personer, kommer i dag 4 aug. c:a kl.
19.00. Kerstin har ordnat med kaffe, smörgåsar och kaka.
c/ Landshövding Elisabeth Nilsson besöker Östergötlands hembygdsföreningar innan 
hon avgår som Landshövding. Vi fick ett kort besök den 27 juni i Käxelvik.
d/ Angående SWISH via Nordea, Bert informerade. 

8. Fastighetsvård.
a/Lagning av stock på Loftboden har Johannnes Sihvo från Rejmyre lovat för, men 
p.g. av eldningsförbud väntar vi lite.
b/ Hängränna på baksidan av Loftboden, Ronny har lovat ordna med inköp, 
uppsättning får vi hjälpas åt med.
c/ Resterande innanfönster, Leif Sundeblad har lovat tillverka nya innanfönster, där 
det fattas. De fönster som aldrig målades förra året, har Bert lovat att renovera och 
måla.



d/ Förvaring av verktyg, Bert har satt upp krokar på väggen bakom sprutboden, för att 
hänga upp stegar m.m. Mötet beslöt att bygga ett enklare tak över.
e/ Övrig fastighetsvård, gräsklippning, odlingar, (humle) m.m. Mötet diskuterade, men
p.g. av den mycket varma sommaren, var det endast vattning som gällde, vidare 
planteringar får ske i höst.

9. Sommarfesten.
Efter mötet iordningsställande av bänkar och bord för våra gäster lördagkväll och 
söndagens sommarfest.
Sommarfesten på söndag börjar med Friluftsgudtjänst, kl 11.00. Efteråt kan man köpa 
kaffe och lotter, samt underhållning av Ronnie Sjödin med son, från Igelfors.

10.Övriga frågor.
a/ Hembygdsföreningen har fått julkort att sälja av Suzanne och Alain Duraffourd. 
Motiv Skedevi Kyrka, vintermotiv, målat av Alain.
Ulla skickar ett tack till Suzanne och Alain.
b/ Ulla skickar också ett tack till Elisabet Backström för tygkassar och förkläde, som 
vi fick till sommarfestens lotteri.
c/  Ett tack har kommit ifrån Kerstin Ericsson för blomman vi uppvaktade med på 
Kerstins födelsedag. 
d/ Nu finns en kopiator /skrivare  i Käxelvik.
e/ Skedevi Hembygdskrönika år 2018 kommer att finnas till försäljning på smedjans 
Dag den 25 augusti.

11. Nästa styrelsemöte den 6 september kl. 15.00 i Käxelvik.

12.Avslutning.
Bert tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet Ulla Köhler.

Ordförande Bert Hellman .                     Justeras: Agneta Lundström. 

 


