PROTOKOLL
Styrelsemöte, Lindberga hembygdsförening, Klasa 2018-01-16
Närvarande
Eive Viktorsson, Henry Andersson, Inga-Lill Österberg, Inge Johansson, Maj Bergqvist, Yvonne
Lindberg, Irene Drottz, Hans-Erik Östheden, Håkan Bengtsson, Britt-Inger Andersson.
Föregående mötesprotokoll
lägges till handlingarna.
Om Rya kvarn
Samtal har förts mellan Christer S (Rya kvarn) och Inge J ; ”projekt-Rya-kvarn” är delvis påbörjat
(kvarnstenarna är bedömda som dugliga, riktlinjer uppdragna för renovering mm) Inge J har sökt
pengar för projektet från kommunen (20.000 kr beviljat, riktas mot miljön ) och från
sparbanksstiftelsen (50.000 kr, besked väntas, riktas mot byggnadsrenovering ). För framtida
underhåll är Varbergs kommun ansvarig och det finns en kontaktperson .
Genomförda arrangemang
Tipspromenaden vid Klasa 7 jan , fint väder och 58 deltagare, uppskattade och intressanta frågor.
Kaffe,glögg och pepparkakor serverades traditionsenligt.
Kommande arrangemang
– Start för ”kura skymning”/handarbetskvällar 17 jan och för ”våffelcafé”/gamla kartor 24
januari
– Årsmötet 6 mars; lokal Valinge församlingshem-klart, förtäring - klart, annons i Vbg-posten
, Inga-Lill Ö uppdrages, ordförande under årsmötet är i skrivandets stund klart (Bertil B ),
underhållning , Hans-Erik Ö uppdrages; i skrivandets stund klart (Tommy Lejon/sång och
gitarr). Henry A håller kontakt med valberedningsgruppen. Beslutas ha lotteri (10 kr per
lott) med vinst från vävstugan. Ordförande, kassör och sekreterare färdigställer årsberättelse
2017, ekonomisk berättelse 2017 och dagordning för årsmötet. Avtackningar uppdrages
Inga-Lill Ö att förbereda.
– Tipspromenad /Tofta 8 april – riktlinjer uppdragna.
Rapporter
– Inge J : medlemsantalet/LHF är nu 691, ger kortfattad ekonomisk rapport.
– Inga-Lill Ö : skickat in till Hembygdsförbundet begärd rapport avseende
arrangemangsfrekvens , besöksfrekvens och och ungefärlig idéell arbetstid /LHF.
Skrivelser
– Eive V : mail från privatperson avseende huruvida det finns fotodokumentation
/Kvarnagården förr och nu. Eive V vidareskickar till Träslövs hbf – Kvarnagårdsområdet
ligger under Träslöv.
– Inge J : Inbjudan till Katrineberg/konferens / aktiviteter för barn och unga i
hembygdsrörelsen, lägges till handlingarna.

Övriga frågor
– Eive V: vill gärna se årsprogrammets akvarell över Klasa hembygdsgård på
”startsidan”/hemsidan . Hans-Erik Ö uppdrages .
– Beslutas att styrelsemötesprotokollen lägges på hemsidan , dolt bakom ”klick/protokoll”.
– Inge J: gammalt skriftligt material från Lindberga präsgård hämtas till
hembygdsföreningens arkiv för att senare bedömas och värderas.
– Inge J : Flytt av Smedjan parallellt med Rya kvarn-projektet ? Diskussion och beslut att
skjuta på denna flytt.
– Studieledare/kontaktperson med studieförbundet/vuxenskolan bör väljas inom styrelsen.
Britt- Inger A är tillfrågad. Beslut senare vid konstituerande mötet efter årsmötet.
– Biljetter till Tvååkersrevyn fördelas till intresserade.
Nästa styrelsemöte
Tisdagen 12 februari, Inge J håller kaffe.
Mötets avslutande
Ordförande avslutar dagens möte.
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