PROTOKOLL
Styrelsemöte, Lindberga hembygdsförening, Klasa 2017-12-05
Närvarande
Eive Viktorsson, Henry Andersson, Inga-Lill Österberg, Inge Johansson, Maj Bergqvist, Kerstin PGustafsson, Yvonne Lindberg, Hans-Erik Östheden, Carin Lagerstedt, Britt-Inger Andersson.
Närvarande är också valberedningsledarmöterna Harry Möller, Karl-Johan Andersson, Margareta
Bengtsson och Gert Karlsson.
Mötets öppnande
Ordförande öppnar mötet och hälsar välkommen. Ordförande gratulerar också Kerstin P-Gustafsson
till det prestigefyllda kulturpris hon erhållit från Region Halland.
Föregående mötesprotokoll
lägges till handlingarna.
Valberedningen har ordet.....och inför 2018
Valberedningens sammankallande Ingvar Eklöwvar förhindrad att deltaga, men övrig valberedning
delgavs ev väntade funktionärsförändringar ( Klasa-kommittén, byombudsorganisationen och en
tilltänkt kommitté för Rya kvarn. Torvkommittén kommer att upplösas.) Diskussion och förslag
avseende dessa förändringar.
Genomförda arrangemang
– ”kura skymning”, gott deltagar-antal, handarbetandes, goda samtal, högläsning,
kunskapsutbyte...kort sagt; mersmak och ny uppstart 17 jan 2018.
– ”våffelkafé/kartstudier”, stort deltagande/intresse, god samvaro gav också mersmak med ny
uppstart 24 jan 2018
– friluftsteater/återträff på Semborns loge med utvärdering och ide´prat inför 2018
– ”tomteverkstad” i advent i ”hönshuset”; större deltagarantal än föregående år, många
orginella och personliga grantomtar och kransar skapades.
Detta utanför programmet och i syfte att skapa hembygdsgemenskap.
Kommande arrangemang
Tipspromenaden vid Klasa 7 jan 2018, organisationen är klar.
Rapporter
– Inga-Lill Ö; STIM-rapport inskickad.
– Inga J ; Lindberga hbf tillfrågad om deltagande i projekt avseende kultur/ naturhistoriska
värden tillsammans med Himleåns vattenråd. Beslutas. Inge uppdrages söka pengar för
projektet, beslutas.
Skrivelser
från Sveriges Hembygdsförbund/ enkät avseende mängden idéellt arbete/antal aktiviteter och
besökare.....Inga-Lill Ö uppdrages besvara denna.
Övriga frågor
– Inge J : har tillsammans med Christer S /Rya kvarn beräknat arbetsinsats / idéella timmar,
materialkosnader mm avseende renoveringen av kvarnen. Beslutas söka pengar för
ändamålet. Inge J uppdrages.

–

–

Hans-Erik Ö: Titulerar sej nu, tills vidare, WEB-redaktör (beslutas) för hemsidan , har
förändrat/förbättrat denna tillsammans med Julia Ö och föreslår att mötesprotokollen ska
läggas ut på sidan . Styrelsen uppdrages tänka till om saken. Ev beslut nästa
styrelsemöte.
Avseende underhållningen under årsmötet 6 mars 2018; Yvonne L uppdrages kontakta
”fågelföreläsaren” Göran.

Nästa styrelsemöte
Tisdagen 16/1 2018 på Klasa. Henry A håller kaffe.
Februaris styrelsemöte blir tisdagen 13 /2 och Inge J håller då kaffe.
Mötets avslutande
Ordförande avslutar dagens möte och tackar valberedningen för aktivt deltagande.

Vid protokollet Inga-Lill Österberg
sekreterare

justeras Eive Viktorsson
ordförande

