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Forum

Styrelsen

Tid

2017-03-09

Plats

Korpebo

Närvarande

Kristina Löf, ordf
Annmarie Andersson
Kennet Eriksson
Marianne Kårekull, sekr
Mariette Jonsson
Börje Persson
Sonja Svensson, suppl

§1

Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§2

Godkännande av dagordningen
Den föreslagna dagordningen fastställdes.

§3

Val av justeringsman
Mariette Jonsson utsågs att justera dagens protokoll.

§4

Förra mötets protokoll
Förra mötesprotokollet lades till handlingarna efter genomgång.

§5

Post
Inkommen post är distribuerad via mail. Beträffande
Kulturarvsdagen anser vi oss inte för närvarande ha möjlighet till
arrangemang.

§6

Rapporter
a Ekonomi – inget speciellt att rapportera.
b Årskrönikan – arbetet är i sin slutfas. Byavandring planeras den
9 september med samling i Rösum och därefter förflyttning via
Hageryd till Viresjö missionshus för kaffekorgsfika.
c Hembygdsrådet – datum för årsmötet inte fastställt.
d Annan rapport – inget aktuellt.

§7

Verksamhetsplan 2017
Fr 7 apr efter kl 15, alternativt lördag - medlemsbladet hämtas hos
ordf för utdelning under v 15 enligt lista.
Lö 22 apr kl 09.00 – räfsning i parken. AA ansvarar för fika.
Sö 30 apr kl 19.00 – valborgsmässofirande med Anders Dybelius
som vårtalare. Det musikaliska inslaget är under planering. KE och
BP ansvarar för elden.
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Lö 6 maj kl 10.00 – vårvandring med Mikael Lägermo. Samling
vid Ekhammar. Kaffekorg.
Må 8 maj kl 09.00 – städning av stugorna.
Lö 20 maj kl 11.00 – MC-träff med Ehrling Lundberg. BP
ansvarar.
Ti 6 juni – årets Krönika släpps vid nationaldagsfirandet. Tid
bestäms av samhällsföreningen.
To 22 juni kl 17.00 – midsommarstången kläds i hembygdsparken.
Fr 23 juni ca kl 15.00 – midsommarfirande. Per Malmqvist leder
dansen med dragspel. KE ansvarar för tipspromenaderna.
Sö 25 juni kl 14.00 – Svenska Kyrkans gudstjänst. Servering.
Sö 2 juli kl 16.00 – Almesåkrateatern ger ”När skolläraren blev
religiös” på scenen i hembygdsparken. Servering. Som alternativ
vid dåligt väder bokas Klockargårdskyrkan.
Ti 15 aug kl 18.00 – våffelkväll med Josefin Gunnargård m fl.
Aug – planering för ev bussresa med LRF bordläggs p g a
föregående års bristande uppslutning.
Lö 9 sep kl 10.00 – byavandring. Se under ”Rapporter”.
Sep – slåtter i parken. Dag bestäms senare.
Sö 17 sep kl 14-17 – kommunrundan. Kommittén planerar.
Sep – besök av årskurs 2 från Malmbäcks skola.
To 19 okt kl 19.00 – trivselkväll med Hasse Paulsson från Hovslätt
som visar bilder och berättar från Tabergsådalen. Lokalförslag
Klockargårdskyrkan.
§8

Övriga ärenden
Servering på Hembygdsrådets sammanträde i Församlingshemmet
Malmbäck on 15 mars kl 19.00. MK ansvarar.
Ombud till Hembygdsrådets möte – bordläggs i avvaktan på att
datum bestäms.
Ombud till Länsförbundets årsmöte i Jkpg 1 apr bordläggs.
Gräsklippning – KE ansvarar.
Ev donation av hembygdsböcker till Parkskolan och
Brinellgymnasiet. KL och SS kontaktar respektive bibliotekarie.

§9

Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte bestäms till to 18 maj kl 18.00 i
Hembygdsstugan.

Vid protokollet

Marianne Kårekull
Justeras

Mariette Jonsson

Kristina Löf, ordf

