PROTOKOLL
Styrelsemöte, Lindberga hembygdsförening, Klasa 2018-08-07
Närvarande
Eive Viktorsson, Henry Andersson, Inga-Lill Österberg, Inge Johansson, Maj Bergqvist, Kerstin PGustafsson, Irene Drottz, Hans-Erik Östheden, Håkan Bengtsson, Britt-Inger Andersson.
Mötets öppnande
Ordförande öppnar mötet och hälsar välkommen.
Föregående mötesprotokoll
lägges till handlingarna
Flytten av Smedjan, när ?
Föreslås skjuta på detta tills Rya kvarn är färdigrenoverat. Då självklar kommitté ? Pengar till
projektet kan sökas från Kretsen ? Smedjans verktyg ska omhändertas redan i nuläget.
Genomförda arrangemang
– Midsommar vid Bolse 23/6; som vanligt mycket god publiktillströmning, många lottringar,
”mjölkkannan” och swish bidrog till god vinst. Bilder finns på hemsidan.
– Lieslåtter på Klasa 7/7 ; finfint slåtterväder,20-tal deltagare, höet sålt (denna torra sommar!).
– Kvarnens dag på Trönningenäs; ca 300 deltagare, många barn fick se vingarna snurra, allt
slutsålt.
– Öppet hus på Klasa under juni-juli; varierande besöksantal, mest i juli. Vid
veteranfordonsutställningen och samtidigt besök av ”old knutters” stor rusch. Snittbesök i
sommar gott antal. Diskussion om bemanning.
– Hembygdsrundan 25/7, upplevs mycket lyckat att få visa upp hembygdsföreningens hus,
kvarnar och gårdar på detta sätt. Till den anspråkslösa frågetävlingen hade fina priser
skänkts från Sandbergs ( Rya kvarn) och Warberg Tomat.
– Lindbergamusikalen 5-6/8; fått beröm och uppskattning , något mindre publik (regn 6/8).
Emellertid inte mindre klirr i kassan ! Bilder finns på hemsidan.
– Valingeveckan v27; Tiondeboden var öppen mådag och lördag. Kerstin P-Gustafsson
föreläst om ull och ullhantering.
– Friluftsgudstjänsten 17/6 (Tiondeboden) flyttade in i församlingshemmet pgra regn.
Kommande arrangemang
– Vandring på Getterön 1/9 med Lars-Inge Larsson som guide. Ca 2 tim lång vandring, 4,5
km, fika medtages, samling Hattaviken kl 10.00. Inga-lill Ö och Hans-Erik Ö gör affischförslag.
– Poängpromenad Trönninge/Göingegården 7/10, Hans-Erik Ö bestämmer
promenadsträckningen, Inge J gör frågorna.Promenaden blir barnvagnsvänlig.
Rapporter
– Frågesports datum klart, se bilaga. Detta är förmedlat till frågesportskommittén, och Tofta
bygdegård är bokad. (Eive V förmedlar detta på kretsmötet 3/9)
– Kretsmöte 3/9 på Klasa kl18.00. Uppdrages Britt-Inger A och Håkan B att fixa fika till ett
20-tal kretsmötes-deltagare. Bertil C är Lindberga hbf representant i kretsens valberedning.

Skrivelser
Från Varbergs kommun/kultur -och fritidsnämnden angående dataintrångslagen och hur personers
personuppgifter hanteras.
Övriga frågor
– Inge J : påminnt om medlemsavgiftsinbetalning per post.
– Hans-Erik Ö och Bertil C planerar ny studiecirkel om Trönninge by i ett historiskt
perspektiv. Beslutas.
– Inga-Lill Ö: Kura skymning/handarbetskvällar på Klasa planeras fortsätta, startdatum
meddelas senare.
– Kerstin P-G : fortsättning på studiecirkel avseende linet som odlats på Rya.
– Kerstin P-G ; vill uttrycka att rivningen av Lindberga prästgård är en kulurhistorisk miss av
stora mått. Får medhåll av flera styrelsemedlemmar.
Nästa styrelsemöte
Tisdagen 4 september kl. 18.30 på Klasa. Carin L håller kaffe.
Det därpå föjlande mötet blir 2 oktober, Hans-Erik Ö håller kaffe. Dessa möten kommer
huvudsakligen att ägnas åt 2019 års program.
Mötets avslutande
Ordförande avslutar dagen möte.
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