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Protokoll fört vid styrelsemöte den 3 augusti vid Käxelvik
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Valberedning:
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1. Mötet öppnas
Ordförande Bert Hellman öppnar mötet.

2. Dagordning
Utsänd dagordning fastställs med tillägg under ”övriga frågor”.

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

4. Justerare
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljs Majvor Ericsson.

5. Föregående protokoll
Protokollet föranleder inga åtgärder och läggs till handlingarna.

6. Ekonomirapport
Kassabehållning: 72 721 kr.

7. Rapporter
a)  Sommarens ”Öppet hus” har slagit väl ut och samma koncept planeras inför nästa sommar. Intäkter totalt 
under sommarens öppethållande 5 450 kr. Våfflorna har varit extra populära och musicerandet på 
marknadsdagen uppskattades. Om Rejmyre Marken anordnas även nästa år tas förnyad ställning till ev 
öppethållande då. 
Besökarantal på söndagarna: 109 st
Besökarantal  på marknadsdagen: 16 st. 
b) Inbjudan har skickats till berörda hembygdsföreningar att träffas den 4 september 
kl 18.00 i Käxelvik. Mötet är en fortsättning på tidigare initiativ från Sörmland med syfte att finna 
samarbetsformer för föreningarna i Västra Vingåker, Österåker, Högsjö, Brevens, Lännäs, Regna och Skedevi.

8. Sommarfesten den 4 augusti
Fördelningen av arbetsuppgifter är klar. Nytt för i år är att betalning även kan göras med swish. Dagen börjar 
traditionsenligt med friluftsgudstjänst, därefter förtäring och lotterier med tid för samvaro och 
musikunderhållning av Ronny Sjödin Farozon. Det är önskvärt att alla funktionärer använder sina namnskyltar 
och om möjligt klär sig i Skedevidräkt.

9. Fastighetsvård m m
a) Plåttak klart bakom boden
b) Uppsättningen av hängrännor vid trappen är klar
c) Diverse målning (fönsterkarmar m m) pågår
d) Lagning av golvet vid trappen – ännu ej klart
e) Hängrännor – plåtränna i trärännor – gå gång.

I sammanhanget diskuteras hantering av regnvattnet från rännorna och avsaknaden av vatten vid 
hembygdsgården för övrigt.
- Regnvattnet bör samlas i tunnor eller motsvarande. Trätunnor är dyra och plasttunnor passar inte in i 
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kulturmiljön. Beslut om åtgärd tas senast inför kommande säsong.
- För övrigt saknas vatten både i kök och trädgård. Kanske är det lämpligt att skaffa pump och polyetenslang för 
att kunna nyttja sjövatten. Detta bör utredas kommande vinter.

10. Digital registrering av museiföremålen 
Föremålen finns sedan tidigare registrerade manuellt och handskriven innehållsförteckning finns.
Nu kompletteras denna med innehållsförteckning i form av ett Excelregister, som gör det möjligt att sortera 
materialet på ett antal olika sätt, beroende av vilken information man söker. Just nu är drygt hälften av 
hembygdsgårdens 2109 registrerade föremål införda i det registret. Det nya registret sorterat i id-
nummerordning finns utskrivet i den senaste pärmen över registrerade föremål. Detta bör kompletteras med 
uppgift om i vilket rum föremålet är placerat.

11. Övriga frågor
a) I stället för ”Ärtsoppekväll” blir det i år grillning efter nästa styrelsemöte den 9 september kl 12.00. Kerstin 
ordnar karré och korv och deltagarna tar själva med sig dryck. Som vanligt är även andra som stöttat 
föreningen med arbete under året välkomna.
b) Några av föreningens publikationer är i stort sett slutsålda. Fler exemplar av ”Folk i gårdar och byar i Skedevi 
socken” sammanställd av Ludvig Lundgren behöver ordnas i vinter.

c) Vårt Rudaäppleträd finns nu på Julita gård för avhämtning. Det planteras på nästa styrelsemöte och Ulla 
Köhler hämtar det i Julita helgen innan. Det finns i trädgårdsbutiken som i september har öppet på helger kl 
11.00-16.00 (ej vardagar).

12. Nästa styrelsemöte
Måndagen den 9 september kl 12.00 i Käxelvik.

13. Avslutning
Mötet avslutas.

Vid protokollet

Agneta Lundström

Justeras:

Bert Hellman Majvor Ericsson
Ordförande


