PROTOKOLL
Styrelsemöte, Lindberga hembygdsförening, Klasa 2018-12-04
Närvarande
Eive Viktorsson, Henry Andersson, Inga-Lill Österberg, Maj Bergqvist, Yvonne Lindberg, Irene
Drottz, Hans-Erik Östheden, Britt-Inger Andersson.
Föregående mötesprotokoll
lägges till handlingarna efter ändring av felaktigt datum.
Genomförda arrangemang
– Frågesport-tillfälle 27/10 i Tofta bygdegård, vårt lag på 3:e plats, bra medlemsuppslutning.
(Vid frågesport-tillfället 18/11 i Veddige hamnar vårt lag på 2:a plats,
medlemsuppslutningen var mycket sämre!)
– Kura skymning, hitills 4 tillfällen, mycket gott deltagande, 5/12 sista tillfället för säsongen.
– Tomteverkstad 1/12, 11 deltagare skapade ,pyntade och värmde sej med glögg.
Kommande arrangemang
– AfterWork 7/12, det kommer att vankas gröt och skinksmörgås
– Tipspromenaden 6/1 2019, Inge J håller i ”kontoret”, Inga-lill Ö i köket och Gunnel B i
banan / frågorna.
– Bakning i vedugn 23 och 24 februari. Anmälan till Kicki E tel 070 8163753 (tel nr på affisch
och på hemsidan, ) 4-5 deltagare/per tillfälle, beslutas att ta deltagarkosnad 100 kr plus
ingredienskosnad.
Flytten av smedjan
Hans-Erik Ö :
– Rivningslov behövs ej.
– Bäst är att begära ”undanröjande av strandskydd”, görs hos länstyrelsen på särskild blankett.
– Byggnadslov ska ansökas om
– Enligt kommunkontakt är det bra att ta kontakt med kultur / halland för synpunkter.
– Tips; ansök om pengar /kommunen, den sk ”landsbygdschecken” (20.000 kr), det finns
pengar kvar (!) SNARAST, Inge J uppdrages.
– Styrelsen och Klasa-kommittén träffas på Klasa hembygdsgård för att preliminärt utse
placering av smedjan 28/12 kl 10.00. (Vi passar på att samtidigt dricka kaffe med julkakor
tillsammans! )
Rapporter
inga rapporter
Skrivelser
– Utvecklingskonferens 19 /1 2019 på Katrineberg , Henry A visar intresse.
– STIM....from i år digital återkoppling.
Övriga frågor
– Diskussion om medlemsvärvning.
– Begravning av Olle Nilson 6/12, medlemmar ur styrelsen och Klasa-kommittén
representerar. Beslutas att Lindberga hbf bidrager till blommor och till ,av familjen önskat,
välgörenhetsprojekt.

–
–
–

Henry A är numera medlem i Landbygdsrådet. Landsbygdsrådet önskar punkt på
dagordningen /LHF:s årsmöte, bifalles.
Utbildning, avseende hembygdsförbundet nya hemsida, i Gödestad 28 och 29 jan 18-21. Vi
beslutar om hur många och vilka som deltager vid nästa styrelsemöte. Fika ska medtagas.
Avseende frågesporten; Hans-Erik Ö uppdrages annonsera 10/2 (Grimmeton) och 10/3
(Rolfstorp) på hemsidan . Vid nästa programläggning....ska Frågesporten in där ?

Nästa styrelsemöte
Tisdagen 8/1 2019, Inge J håller kaffe. Därpå följande styrelsemöte blir 5/2, Henry A håller kaffe.
Mötets avslutande
Ordförande avslutar mötet med ett ömsesidigt GOD JUL!

Vid protokollet Inga-Lill Österberg
sekreterare

Justeras

Eive Viktorsson
ordförande

