PROTOKOLL
Styrelsemöte, Lindberga hembygdsförening, Klas 2018-06-05
Närvarande
Henry Andersson, Inga-Lill Österberg, Inge Johansson, Maj Bergqvist, Yvonne Lindberg, Irene
Drottz, Hans-Erik Östheden, Håkan Bengtsson, Britt-Inger Andersson.
Mötets öppnande
Dagens ordförande Henry Andersson öppnar mötet.
Föregående mötesprotokoll
lägges till handlingarna.
Något mer att tänka på inför sommarens evenemang ?
– Klart för samtliga när man ska ”bemanna” .
– Organisationen kring ”hembygdsrundan”25/7 är klar. Affischen återstår att göra, se nedan
under övriga frågor.
– Friluftsgudstjänst i kyrans regi 17/6 vid Tiondeboden. Klart med bänktransporten fram och
tillbaka.
Rapporter
– Inga-Lill Ö: ringt H-E Qvarnström angående ev inköp av lottringar, detta kan göras senare
och vi har tillräckligt antal kvar för årets behov.
– Affischerna avseende sommarens evenemang är i skrivandets stund klara.
– Inga-Lill Ö har tagit kontakt med frågesport-kommittén och givit datum för frågesporten.
Henry A har bokat Tofta bygdegård till 28/10.
– Inge J : har ansökt om 15.000 kr från kretsen för
byggnadsvård/renoveringar/hembygdsgården och 60.000 kr från Sparbanksstiftelsen ska nu
rekvireras då fakturor/renovering Rya kvarn har börjat anlända.
– Inge J : Valingeveckans pilgrimsvandring 3/7 startar vid Rya kvarn
– Henry A: Avseende Rya kvarn; renoveringsarbetet går framåt.
– Henry A: Valberedningsrepresentant till kretsen blir Bertil Carlsson.
Skrivelser
inga skrivelser
Övriga frågor
– Avseende ”hembygdsrundan” 25/7 under öppet hus på Klasa; alla hus och byggnader håller
öppet och det är”bemannat” på varje ställe. En fråga /stopp kommer att finnas, så också
karta och ”kaffe/våffelbiljett” för de som per bil eller cykel vill ta sej runt. Serveringen
kommer att finnas på Klasa, som kommer att vara öppet lite längre (21.00).Affischering
kommer att bli separat för 25/7.
– Två klasser från Lindberga skola önskar konmma på studiebesök 11/6.Gunnel Björcke
kommer att tillfrågas vara ciceron.
Nästa styrelsemöte
Tisdagen 7 augusti, Håkan B håller kaffe. Därpå följande styrelsemöte blir tisdagen 4 september,
Carin L håller kaffe.
Mötets avslutande.
Ordföande avslutar dagens möte.
Vid protokollet
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