PROTOKOLL
Styrelsemöte, Lindberga hembygdsförening, Klasa 2018-11-06
Närvarande
Eive Viktorsson, Henry Andersson, Inga-Lill Österberg, Inge Johansson, Maj Bergqvist, Yvonne
Lindberg, Hans-Erik Östheden, Håkan Bengtsson, Britt-Inger Andersson.
Närvarande var också byombuden Ingela Karlsson/Stamnared, Inger Johansson/Säm Olofstorp,
Birgitta Adolfsson/Valinge, Gunilla Gluckman/Rygg, Gun-Britt Svensson/Bönarp, Ramona
Möller/Berg Svenstorp, Karl-Johan Andersson/Attorp, Bertil Börjesson/Lindberg, Bo
Andersson/Tofta, Ing-Marie Svensson/Gunnestorp, Dorothy och Folke Karlsson/TrönningeNO,
Henry Johansson/Bläshammar, Maritta Källström/Tångaberg2.
Mötets öppnande
Ordförande öppnar mötet och välkomnar särskilt närvarande byombud.
Föregående mötesprotokoll
lägges till handlingarna.
Genomförda arrangemang
– 7/10, poängpromenad Trönninge/Göingegården; i finfint väder startade fler än 100 personer,
barn och vuxna. Bansträckningen fick beröm trots några ”vilse”-incidenter.
– 17/10, filmvisning i Stamnared bygdegård, gamla filmer från bygden, högt nostalgivärde
avseende folk och miljöer, 65 betalande deltagare och fin stämning
– AfterWork på Klasa 5/10 och 7/11, ca 20 deltagare per kväll, olika personer vid tillfällerna ,
god stämning. Ett AW-tillfälle återstår (7/12).
– Frågesporten pågår, ev rapport från detta vid nästa styrelsemöte.
Kommande arrangemang
Poängpromenad/Klasa 6/1 2019, Inga-Lill Ö fixar glöggförtäring, Inge J sköter start/kontor. IngaLill Ö uppdrages fråga Gunnel Björcke om hjälp med bana /frågor.
Byombuden tar plats
Inge J : Program 2019 och Hallandsbygd finns för var och en av byombuden att ta med sej från
Klasa för vidare brevlåde-distribution resp försäljning. Byombuden diskuterar sinsemellan hur
gränserna går mellan resp område/by och kommer överrens om fördelning. Swish, som betalning,
går bra att använda. Byombuden hjälper till att förmedla vikten av att lämna mailadress till hbf.
Rapporter
– Hans-Erik Ö : haft kontakt med kommunen avseende vad som gäller för flytten av smedjan.
Rivningslov ? Bygglov? Dispens från strandskydd? Upphävt strandskydd. (Ån !!) Smedjans
ägare vill ha skriftligt på att smedjan kommer att byggas upp. OBS! Detaljerad genomgång
vid nästa styrelsemöte, Hans-Erik Ö föredrager.
Skrivelser
Inge J : inbjudan till Arkivens dag....lägges till handlingarna.
Övriga frågor
- Inge J , Yvonne L och Inga-Lill Ö har vid olika tillfällen besökt Rya kvarn för att se hur arbetet
förflutit och hur resultatet blivit.
- Inge J , fått offert på Hembygdsförsäkring, Beslutas byta till densamma.
Nästa styrelsemöte
Tisdag 4/12, Eive V håller kaffe.
Mötets avslutande
Ordförande avslutar mötet och tackar byombuden för uppslutning och intresse.
Vid protokollet Inga-Lill Österberg
sekreterare

Justeras Eive Viktorsson
ordförande

