PROTOKOLL
Styrelsemöte, Lindberga hembygdsförening, Klasa 2018-05-15
Närvarande
Eive Viktorsson, Henry Andersson, Inga-Lill Österberg, Inge Johansson, Maj Bergqvist, Yvonne
Lindberg, Irene Drottz, Britt-Inger Andersson.
Mötets öppnande
Ordförande öppnar mötet och hälsar välkommen.
Föregående mötesprotokoll
kommentar; Valingeveckan /ändrat datum se nedan under rapporter.
Konstituering av studieansvarig
Britt- Inger Andersson beslutas vara styrelsens studieansvarige person och håller kontakt med ,
och rapporterar till Vuxenskolan och Studieförbundet avseende studiecirklar och kurser.
Genomförda arrangemang
– Kulturbesök/ Horreds hbf 17/4, 15-tal deltagare , intressant visning av bl a Europas största
stenmangel (textilbygd sedan gammalt). ”tack-för-senast-mail ” skickat och vi kan nog vänta
oss ett ”genbesök”
– Valborg på Klasa 30/4, trots regn många deltagare, tänd eld och fint vårtal. Livligt
deltagande vid toddy-smakandet i ”hönshuset”
– Kyrkans gökotta på ”Bregott-kullen” 10/5, många deltagare.
– Spelmansstämman 12/5 på Klasa, uppskattat av ca 175 lyssnare och deltagare. Livligt
”busk-spel”, god förtjänst och vädergudarna med oss.
– Växtförsäljningen på Klasa 14/5; som vanligt rusch, strykande åtgång av plantor och
ovanligt många kaffedrickare.
Kommande arrangemang
– Midsommar vid Bolse 23/6 ; förberedelser och planering pågår enligt H-E Östheden. IngaLill Ö upddrages kontakta Hans-Erik Qvarnström för inköp av lottringar.
– Lie-slåtter på Klasa 7/7, Klasa -kommittén organiserar denna.
– Kvarnens dag/Trönningenäs 15/7, planering pågår.
– Friluftsandakt vid Tiondeboden17/6 efter kyrkans önskemål. Tiondeboden ska vara öppen
och församlingen gör affischer, som vi hjälps åt att sätta upp.
Öppet Hus under sommaren/ Klasa, Bolse, Rya kvarn, Tiondeboden och Smedjan
Genomgång av bemanning, se separat lista/bilaga. Obs ! 25/7 genomförs den sk Hembygdsrundan
per cykel eller bil då alla våra byggnader kan besökas under former av viss visning/kluriga frågor.
Mer bemanning krävs då, se separat lista /bilaga.
Inga-Lill Ö uppdrages kontakta Carin L avseende affischer för aktuella och kommande
arrangemang.
Rapporter
– Kretsstyrelsens årsmöte ägde rum 8/5 i Himle bygdegård. LHF representerade med 8
styrelsemedlemmar.
– Avseende Rya kvarn så har den, vid årsmötet tillsatta, Rya-kommittén påbörjat det planerade
renoveringsarbetet.

–

–

Eive V : från kretsens styrelsemöte 14/5 ; Man kan söka pengar från kretsen (kommunalt
bidrag på 60.000 kr att fördela) för byggnadsvård. Beslutas att söka medel för fortsatt
renovering av Klasas byggnader. Beställning av , som förut, 200 ex av Hallandsbygd för
höstens försäljning. Frågesporten 2018 börjar 28/10 i Tofta bygdegård. Inga-Lill Ö
uppdrages kontakta frågesportsgruppen Bertil B och Anders B. Henry A uppdrages boka
Tofta bygdegård snarast. Nästa kretsstyrelsemöte blir 3 /9 på Klasa. Lindbergs hbf
uppdrages av kretsstyrelsen att få fram en valberedningsperson till kretsen.
Inge J : OBS! Valingeveckan är 2-8 juli , innehållet är digert och omväxlande se sep
program, som kyrkan kommer att trycka upp. Tiondeboden kommer att hålla öppet vissa
tider under veckan.

Skrivelser
Inge J: Brev från privatperson angående överträdelse av avtal avseende gåva (Trönningenäs kvarn)
till Lindberga hembygdsförening.
Åtgärder för att rätta till nämnda överträdelse är vidtagna.
Övriga frågor
– Yvonne L: önskar ytterligare en anslagstavla till Trönningenäs emedan området blir all tmer
bebyggt. Henry A uppdrages.
– Yvonne L : medelsökning och planering avseende ”Trönningenäs-mossens”
iordningsställande pågår.
– Maj B :handelsträdgården Bruces skänker årligen blommor till Klasa för
kruk/dekorationsplantering. Planteringen sköts numera av en ”planteringsgrupp”.
Nästa styrelsemöte
Tisdag 5 juni kl 18.30 , Klasa. Yvonne L håller kaffe. Ordf Eive V är då bortrest och klubban
svingas av vice ordf Henry A.
Mötets avslutande
Ordförande avslutar dagens möte.
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