
Skedevi Hembygdsfö� rening

Protokoll fört vid styrelsemöte den 1 juli vid Käxelvik

Närvarande
Styrelseledamöter:
Bert Hellman, Majvor Ericsson, Ronny Ericsson, Ulla Köhler, Sixten Karlsson
Suppleanter:
Ulla Karlsson, Agneta Lundström, Åke Pettersson
Valberedning:
Anita Larsson
Revisor:
Kristina Molberg

1. Mötet öppnas
Ordförand e Bert Hellman öppnar mötet.

2. Dagordning
Utsänd dagordning fastställs.

3. Val av sekreterare för mötet
Att skriva dagens protokoll väljs Agneta Lundström.

4. Justerare
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljs Ulla Karlsson.

5. Föregående protokoll
Förtydligande punkt 5: ”Samordnare för yttre anläggning vid Käxelvik” avser yttre anläggning exkl trädgård.
Beslutas att årlig husesyn fortsättningsvis genomförs av ansvariga för yttre anläggning och arbetsutskottet. 
Ansvariga för yttre anläggning är sammankallande. Brister som inte omgående kan åtgärdas dokumenteras i en 
handlingsplan.
Beslutas om placering av de båda brandsläckare som erhållits som gåva av Länsförsäkringar.
En placeras i det nya förrådet och en i köksregionen.

6. Ekonomirapport
270 betalande medlemmar, varav fyra nya. Sju tidigare medlemmar har ännu ej betalat årsavgiften.
Kassabehållning: 77 264 kr före betalning av 1 500 kr för plåt. Årets kommunbidrag på 5 tkr har kommit.

7. Rapporter
a) Besöket på Tisenö den 2 juni
80 personer deltog.
b) Hembygdskrönikan 2019
Krönikan finns nu hos tryckeriet och beräknas vara klar för försäljning till Smedjans dag.

8. Öppet hus
a) Bekräftelse av ansvariga söndagarna i juli kl 13.00-17.00
Inga förändringar dvs:
7 juli Kerstin, Anita, Sixten och Kristina
14 juli Bert, Ulla och Agneta
21 juli Åke, Kerstin och Birgitta
28 juli Anders, Ingvar, Majvor och Karin. Bert deltar, men kommer att guida en               

förbokad grupp.
Ulla Köhler gräddar våfflor alla söndagarna.
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Ev kommer fler medlemmar att delta.
Även i år kostar förtäringen 40 kr.

b) Eventuella speciella aktiviteter
Beslutas att ha sommaröppet även den 24 juli när Rejmyre Marken äger rum.
Öppet kl 11.00-16.00. Kristina och Anita finns på plats och bjuder på smörgås och kaka. Majvor lämnar bröd och
Åke står för musicerande.

9. Fastighetsvård m m
a) Skärmtaket vid boden nästan klart/plåttak uppsättes
b) Uppsättning av hängrännor vid trapp, material finns
c) Diverse målning (fönsterkarmar m m)
d) Lagning av verandagolvet vid entrén 
e) Hängrännan på norrsidan – plåtränna i trärännan för bättre tätning.
   Ronny ordnar material. Åke, Bert och Ingvar sätter upp rännan (helst innan sommarfesten).

Beslutas köpa in gräsklippare ”handjagare”, då den som finns är mycket svårstartad. Ronny köper.
Beslutas att tunnor (motsvarande) bör ordnas/köpas för uppsamling av regnvatten för bevattningsändamål.

10. Registrering av föremål i museet – nytt digitalt register
Nästan all information i samhället går numera att nå digitalt. Detta har aktualiserat behovet att kunna söka 
föremål som finns i samlingarna på hembygdsgården digitalt. Det kommer förmodligen att dröja innan vi nått 
det målet, men ett första steg är taget. Innehållsförteckning över hembygdsföreningens 2109 nu registrerade 
föremål läggs upp i ett Excelregister. Det  medför sökbarhet utifrån olika kategorier och markant förbättrad 
överskådlighet. (Id nr, föremål,  användning, kategori, förvaringsplats, tid, brukarplats, samhörighet med och 
notering). Dvs det manuella registret kommer inte längre att uppdateras.
Själva registreringsdokumentet kommer att sparas digitalt och utgår från det förslag till blankett för 
dokumentation som redovisades på förra styrelsemötet, dock fortsättningsvis kompletterat med bild på det 
registrerade föremålet. Det kommer även att som tidigare finnas i pärm på hembygdsgården. 
Fortsatt digitalisering för att systematiskt, enkelt och kostnadseffektivt  i samma program nå det  kompletta 
insamlade materialet är ett utvecklingsområde. Detsamma gäller inscanning (?) och fotokomplettering (?) av 
tidigare registrerade dokument.

11. Övriga frågor
- Gun Jansson fyller 95 år den 8 juli. Beslutas gratulera med blommor och vid senare tillfälle inbjuda till Käxelvik 
t ex i samband med ett styrelsemöte.
- Beslutas att styrelsen bidrar med 50 kr/ledamot till de båda lotterierna på sommarfesten.
För underhållningen står även detta år Ronny Sjödin farozon.

12. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte äger rum den 3 augusti kl 10.00 vid Käxelvik.

Vid protokollet

Agneta Lundström

Justeras: Bert Hellman Ulla Karlsson
Ordförande


