PROTOKOLL
Styrelsemöte, Lindberga hembygdsförening, Klasa 2018-10-02
Närvarande
Eive Viktorsson, Henry Andersson, Inga-Lill Österberg, Inge Johansson, Maj Bergqvist, Irene
Drottz, Hans-Erik Östheden, Håkan Bengtsson, Britt-Inger Andersson.
Föregående mötesprotokoll
lägges till handlingarna
Programmet för 2019
genomgång och justeringar. Bokning av Valinge församlingshem till årsmötet 5/3 2019 uppdrages
Henry A. Eive V och Inga-Lill Ö korrekturläser efter inskick till Star-Tryck.
Kommande arrangemang
– 7/10, poängpromenad Trönninge/Göingegården, klart med organisationen avseende frågor,
bansträckning, fika, start och mål.
– 17/10, filmvisning i Stamnareds Bygdegård, entré 100 kr inkl kaffecomplé.
– ”Kura skymning” är igång, flyttar onsdagen 17/10 (krockar med filmvisningen) till 5/12.
– Studiecirkeln/Trönninge by ”rullar på”.....
– After Work, start på Klasa 5/10, ej annonserat utan spritt via affisch och ”mun-till-mun”
Rapport från kretsstyrelsemötet 3/9
Eive V rapporterar:
– Inbjudan till studiecirkel med ämne ”föreningskunskap”. Ingvar Karlsson håller i denna,
lägges till handlingarna.
– Frågesporten startar i Tofta bygdegård 27/10.
– Bilder till Hallandsbygd ska sändas till Kenneth Johansson (Gödestad hbf)
– Kretsens årsmöte 2019 äger rum i Risens bygdegård i Sibbarp 7/5
– Gemensam Kretsresa 2019, färden går till Österlen, datum ej klart.
– Öppna hembygdsgårdars dag 4/8 2019
– ”Bokhämtardagen” på Katrineberg blir 27/10, Inge J och Håkan B deltager.
– Kallelse till samtliga hbf /Halland 13/10 Katrineberg, lörd fm med föreläsningsprogram. Ev
deltager Håkan B.
Rapporter
– Inge J ; förfrågan från kommunen om hembygdsföreninge har synpunkter på bygglov för
grannbyggnad....frågan är överspelad och vi har inget att erinnra.
– Henry A ; deltager i Himleåns vattenråd
– Inga-Lill Ö ; insänt statistikuppgifter till Hembygdsförbundet.
Skrivelser
Skrivelse från STIM ; rapporteringen ska fortsättningsvis göras digitalt.
Övriga frågor
– Irene D lyfter frågan om faran med ev alkoholförtäring vid ” after work”-tillfällena. Irene
reserverar sej emot uppmuntran till dylikt. Man kontstaterar under diskussionen att affischen
/inbjudan ej innehåller dylik uppmuntran.
– Henry A ; Avseende Smedjan : verktyg och övriga smågrejor är hämtade till Klasa,. När

–

börja ? Byggnadslov ? Ansökan om pengar ? Var placerad ? Diskussion. Hans-Erik Ö
uppdrages ta kontakt med kommunen. Flytt/arbetskommittén blir samma personer som Ryakommittén.
Eive V; vid privat besök på Öland kommit i kontakt med Glömminge hbf, som sänder sina
hälsningar till Lindberga hbf.

Nästa styrelsemöte
Tisdagen 6 november tillsammans med byombuden. Inga-Lill Ö uppdrages inbjuda. Britt-Inger A
och Inga-Lill Ö håller kaffe.
Mötets avslutande
Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet
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