PROTOKOLL
Styrelsemöte, Lindberga hembygdsförening, Klasa 2018-04-10
Närvarande
Eive Viktorsson, Henry Andersson, Inga-Lill Österberg, Inge Johansson, Maj Bergqvist, Yvonne
Lindberg, Irene Drottz, Hans-Erik Östheden, Carin Lagerstedt, Britt-Inger Andersson
Mötets öppnande
Ordförande öppnar mötet och hälsar välkommen.
Föregående mötesprotokoll
lägges till handlingarna
Hemsidan
Utvärdering; enligt styrelsen är hemsidan snygg, lättillgänglig och trevlig, allt till belåtenhet.
Styrelsebeslut från 2017 innebär att vi ändå ansluter till hembygdsrörelsens hemsida när den blir
tillgänglig och nuvarande avtal”går ut”. Då blir Bertil Karlsson web-redaktör, toligtvis blir detta i
början av 2019. emedan ”utbildning” måste hinnas med.
Beslutas att lägga årsmötesprotokollet på hemsidan.
Genomförda arrangemang
– Årsmötet 6 mars – 35 deltagande medlemmar, genomfördes okomplicerat. Beslutas att till
nästa år välja bort ”underhållningen” emedan det framkommit att medlemmarna gärna pratar
och umgås istället.
– Poängpromenad/Tofta 8 april – vårens första värmedag, drygt 100 deltagare/ barn
och vuxna, resultat och vinnare finns på hemsidan.
Kommande arrangemang
– Kulturbesök/Horreds hbf 17/4. Samling kl 18.30 på kyrkparkeringen/Horreds k:a. Därefter
guidning och fika till en kostnad av 40 kr/person.
– Vi sjunger in våren på Klasa, organisation och vårtalare klart. Carin L uppdrages göra
affisch.
– Spelmansstämman 12/5 14.00-17.00 , ”bak-organisatonen” klar, Inga-Lill Ö och Yvonne L i
serveringen. Övrigt; party-tält ska resas.
– Växtförsäljning/Klasa 14/5, klart med köksbemanningen .
Rapport från kretsstyrelsemötet 5 mars
Eive V rapporterar:
– Man diskuterar kostnader för annonsering....utredes vidare.
– Plats på Varbergs torg för föreningar är gratis.
– Hembygdsföreningarnas engagemang i midsommarfirandet/Societetsparken är ej aktuellt
längre, vilket troligtvis leder till att denna tradition upphör.
– Årsmötet 2018 i Himle bygdegård den 8 maj.
– 2019 års årsmöte arrangeras av Sibbarp/Dagsås
– Träslövs hbf deltager ej i frågesporten 2018-19.
– 59.000 kr finns att söka via kretsen till byggnadsvård.
– Kretsresan 2018 i augusti går till Österlen.
– ”Rasmus på luffen” - teaterprojekt i Hallandsbildningsförbunds regi.
– Nästa styrelsemöte 14 maj , Floa backe.

Rapporter
– Inge J : Avseende bouppteckning/arv efter Bertil Berntsson, läget är komplicerat, Inge J
deltager i nybouppteckning 14 maj emedan Lindberga hembygdsförening är en av
arvtagarna.
– Valingeveckan 25-29 juni; Tiondeboden håller öppet några eftermiddagar. Kerstin PGustafson kommer att ställa ut textilkonst. Avseende Valingedagen 30 juni är det öppet i
Tiondeboden.
– Gökotta i kyrkans regi 10/5 8.00 , Bregottkullen (?) – affisch kommer.
– Henry A : deltagit i Himleåns vattenråd/träff. Representanter för länsstyrelse, kommun och
naturskyddsföreningen fanns med och man planerar att skapa ett event runt vatten och bjuda
in bla skolklasser.
– Tidsrapport till hembygdsförbundet inskickad och resultat finn nu på Hembygdsförbundets
hemsida.
Skrivelser
inga skrivelser.
Övriga frågor
– Irene D : Biföreningen önskar få ta ner träd vid biföreningens hus. Bifalles.
– Eive V : vid olika renoveringsprojekt är det nödvändigt att dokumentera detta. Britt-Inger
A : fotodokumentation pågår.
– Bodil Henningsson – tidigare i Bolsestugan – har återlämnat nyckeln till Bolsestugan till
Henry A (nyckelansvarig).
Nästa styrelsemöte
Tisdagen 15 maj, Maj B håller kaffe.
Det därpå följande styrelsemötet blir 5 juni, då Yvonne L håller kaffe.
Mötets avslutande
Ordförande avslutar dagen möte.
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