PROTOKOLL
Styrelsemöte, Lindberga hembygdsförening, Klasa 2019-01-08
Närvarande
Eive Viktorsson, Inga-Lill Österberg, Inge Johansson, Maj Bergqvist, Kerstin Paradis-Gustafsson,
Yvonne Lindberg, Irene Drottz, Hans-Erik Östheden, Håkan Bengtsson, Britt-Inger Andersson.
Föregående mötesprotokoll
lägges till handlingarna.
Genomförda arrangemang
– julpromenaden/Klasa 6 jan, drygt 55 startande, resultat på hemsidan, banan får beröm,
vädret mycket nådigt, glögg i köket serverades.
– AfterWork under hösten, lyckat och välbesökt, god vinst på arrangemanget.
Kommande arrangemanget
– bakning i vedugn 23-24/2, lördagen är fulltecknad, söndagen några platser kvar.
– ”kura skymning” - start igen 16/1 fem tillfällen under vårsäsongen 2019
– AfterWork med datum 1/2, 1/3 och 5/4 2019.
Flytten av smedjan
placering bestämt, inritat på kartan, bygglov sökt (håller placering då?), ansökt om befrielse från
strandskydd. Fått 20.000 kr från kommunen för markarbeten.
Rapporter
– Carin L sagt upp sej från styrelsearbete, valberedningen meddelad, önskemål om att ny
ledarmot har rimliga datorkunskaper
Skrivelser
– inbjudan till kurs om ”vård av textiler” 6/2, Britt-Inger A tar hand om och anmäler sej själv
och fler intressenter
– vuxenskolan har skickat ut intresseanmälan av bygdevårdare och intresseförfrågan avseende
föreningskunsksp – lägges till handlingarna.
– påminnelse avseende enkät från Sveriges Hembygdsförbund om att redogöra för LHF:s
verksamhet under 2018. Enkäten är redan besvarad av undertecknad.
– mailförfrågan från Lindberga församling om ”samkörning” av kvälls/sommargudstjänst vid
Tiondeboden 16 juni. Inga-Lill Ö uppdrages svara ja.
– årsrapport till Hallands Hembygdsförbund inför 2019 insändes, Inga-Lill Ö uppdrages.
Övriga frågor
– diskussion om affischering och anslagstavlornas betydelse; konsensus blir att kombinationen
av affischer/anslagstavlor, mailpåminnelser, programmet och hemsidan är en bra
annonsering tv
– studie/vän besök från Horred hbf 27/4, fika och program för detta besök efter önskamål.
– Inge J : har hyrt ut Klasa till SPF skärtorsdag 18/4
– Kerstin P-G: fästningsarkivet tar gärna emot arkivmaterial från LHF, vilket vi redan
hörsammat
– Kerstin P-G : Torpa kyrkogård har gravstenar liggande på muren, bör inventeras och
dokumenteras
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startkort/tipspromenader/12 frågor/5000 st ska beställas från STAR-tryck, Eive V uppdrages
lottringar ska inhandlas från bokhandeln, Inge J uppdrages
”inplastningsapparat” bör inskaffas, Inge J uppdrages
Inge J : bokslutet för 2018 ger ett överskott. Nästa styrelsemöte har särskild punkt för
bokslutet och dess detaljer
Britt-Inger A : har dokumenterat vad som gjorts, renoverats och genomförts på Klasa under
de senare åren. Detta ska arkiveras.
Britt-Inger A : Under ”Himleåns dag” finns förslaget att skolbarn ska aktiveras med , och
skapa, en ev utställning i hönshuset
Britt-Inger A : vid inrapportering till studieförbundet konstaterar man att LHF ligger på topp
med aktiviteter och arrangemang
Hans-Erik Ö : Hönshusets gavel bör färdigställas till våren, pengar finns för detta ändamål
OBS ! 28-29/1 går större delen av styrelsen ”kurs” / bygdeband . Plats : Gödestad ga
skola,. Tid 18-21, fika medtages . Britt-Inger A anmäler deltagare, Inga-Lill Ö förbereder
med anmälan till Hembygdsförbundet. (gjort i skrivandets stund)

Nästa styrelsemöte
Tisdagen 5/2 kl 18.30 på Klasa. Henry A håller kaffe
Mötets avslutande
Ordförande avslutar dagens möte.

Vid protokollet Inga-Lill Österberg
sekreterare
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