
Skedevi Hembygdsförening

Protokoll fört vid styrelsemöte den 6 september  2018 kl. 15.00 i Käxelvik.

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

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

2. Dagordningen.
Utsänd dagordning godkändes u.a.

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

4. Justerare.
Till att justera dagens protokoll valdes Sixten Karlsson.

5. Föregående protokoll.
Föregående protokoll punkt 7/a, på övriga frågor.

6. Ekonomi.
Ronny redogjorde för aktuell kassa som vid dagens datum var 64 278 kr.
Ronny hade gjort en sammanställning av öppet hushelgerna, sommarfesten och 
Smedjans dag 2018. Enl. bilaga 1.

7. Rapporter.
a/ Smedjans dag. Hembygdsföreningen svarade i år för ”Berättarhörnan”, med stor 
fotoutställning och bokförsäljning. Den nyutkomna Skedevi Hembygdskrönika 2018 
premiärsåldes.
b/ Berättarhörnan startades av (Pelle på Lusudden) Per-Olof Karlsson som började 
med ”Hörnan” för ett antal år sedan. Per-Olof Karlsson deltog själv under dagen.
c/ Sommarfesten i Käxelvik, började med Friluftsgudstjänst som leddes av 
komminister Ingrid Elerud och sång av musikstuderande Joel Eriksson.
Efter gudstjänsten serverades det kaffe med bröd och lotteriförsäljning.
Ronny och Jonas Sjödin underhöll med sång och musik, mycket uppskattat.
Ca 50 medlemmar deltog.
d/ Swish/Nordea. Vi siktar på att det skall bli klart till nästa sommar.

8. Fastighetsvård m.m.
a/ Lagning av stock på Loftboden som Johannes Sihvo från Rejmyre lovat att utföra.
Arbetet startade i dag den 6 september.



b/Uppsättning av hängränna på baksidan av Loftboden skall utföras den 12 sept. 
Ronny har skaffat material och 5 medlemmar har lovat att hjälpa till.
c/ Renovering av övriga hängrännor (trä) under utredning.
d/ Resterande innanfönster klara till vintern.
e/ Verktygsbod väntar vi med att uppföra till våren, enl. beslut på mötet.
f/ Fällning av träd för att få in mer ljus på buskar och div. odlingar, Johannes Sivo 
fällde en lönn på fm. den 6 sept.
g/ Planer för tomten: Rensa bort döda träd till våren. Humleodling och Ruda-äpplet.
Agneta utsågs av mötet till projektledare för våra odlingar. Humleodlingen är 
påbörjad, Bert har skänkt en humleplanta och likaså Agneta.
Agneta har kontaktat Julita Gård för ympning av Ruda-äpplet, hon har fått löfte om 
hjälp att ympa.

9. Övriga frågor.
Från föregående protokoll under punkt 7a, diskuterades ändring av öppettider för 
öppet hus. Mötet beslutade att vi har öppet 13.00 – 17.00 endast Söndagar.

10. Nästa styrelsemöte.
13 oktober kl. 10.00 i Käxelvik.
Om man har förhinder att komma på styrelsemötena, skall vi meddela ordföranden.
Den 11 oktober äter vi Ärtsoppa kl. 18.00.
Då bjuder vi oss själva och alla som under året har arbetat för och i Hembygdsgården
på ärtsoppa, kaffe och kaka.
Kerstin som köksansvarig önskar svar från alla som vill komma SENAST 
ONSDAGEN DEN 3 OKTOBER TEL. 011-89002.

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

Vid protokoll Ulla Köhler.

Ordförande Bert Hellman.                     Justeras: Sixten Karlsson.

 


