PROTOKOLL
Styrelsemöte, Lindberga hembygdsförening, Klasa 2018-02-13
Närvarande
Eive Viktorsson, Inga-Lill Österberg, Inge Johansson, Maj Bergqvist, Yvonne Lindberg, Irene
Drottz, Håkan Bengtsson.
Mötets öppnande
Ordförande öppnar mötet och hälsar välkommen.
Föregående mötesprotokoll
lägges till handlingarna.
Är allt klart inför årsmötet 6 mars 2018 ?
– Annons (Vbgposten 14/2), lokal (bokningsbekräftelse/Valinge församlingshem), förtäring
(klart), underhållning(Tommy Lejon/sång och gitarr)
– ordförande (Bertil Bengtsson tillfrågad ), avtackningar(nålar och blommor, Inga-Lill Ö
avtackar)
– årsberättelse, ekonomisk rapport, revision, dagordning för årsmötet,klart
– årsavgift för 2019 (kommer att föreslås oförändrad.)
– Ersättning till styrelsen (föreslås oförändrad )
– kontakt med valberedning ( Henry A ; klart)
Kommande arrangemang
Tipspromenaden i Tofta 8/4 , klargörande om vem som gör vad; Henry A, Brtitt-Inger A och Eive V
gör frågor och bestämmer bansträckningen (kommer att vara barnvagnsvänlig), Yvonne L , Inga-Lill
Ö och Maj B sköter ruljansen under promenaden.
Rapporter
– Inge J : Sparbanksstiftelsen beviljat 60.000 kr för renovering av Rya kvarn.
– Yvonne L : För mossen på Trönningenäs , som behöver ansiktslyftning i form av urskogning
och slyröjning, ämnar man söka pengar. (Sparbanksstiftelsen ? Annat? )
– Inge J : Valinge församling föraviserar ”Valingeveckan” 2-8 juli och önskar öppet i
Tiondeboden 15-18 under dessa dagar. Man kommer att ha en ”pilgrimmsvandring” med
start Rya kvarn . Man planerar också ha en friluftsgudstjänst vid Tiondeboden 17/6 .
Skrivelser
– Lokalhistorisk konferens 17/3, se separat inbjudan
– Inbjudan till Katrineberg /förändring/utveckling av hembygdsförsäkring. Ev deltager Inge J.
Övriga frågor
Carin L ställer frågan (via Inga-Lill Ö ) om hur många affischer som ska lämnas på Klasa. Ingen av
de närvarande har numera behov av detta och det beslutas till vidare att var och en tar ut affischer
på egen dator och altså lämnas inga affischer på Klasa.
Nästa styrelsemöte
blir årsmötet 6 mars med efterföljande konstituerande möte.
Därefter styrelsemöte 10/4, Irene D håller kaffe.
Mötets avslutande
Ordförande avslutar dagens möte.
Vid protokollet Inga-Lill Österberg
sekreterare

justeras Eive Viktorsson
ordförande

