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Forum

Styrelsen

Tid

2018-04-16

Plats

Hembygdsstugan

Närvarande

Kristina Löf, ordf
Conny Ahlinder
Annmarie Andersson
Kennet Eriksson
Marianne Kårekull, sekr
Mariette Jonsson
Marianne Nilsson
Börje Persson
Siv Pettersson, suppl

§1

Mötets öppnande
Ordförande riktade ett stort tack till de som räfsat och gjort fint i
parken under den gångna veckan och med avslutning idag.
Godkännande av dagordningen
Dagordningen fastställdes med vissa tillägg under punkten Övriga
frågor.
Val av justeringsperson
Siv Pettersson utsågs att justera dagens protokoll.
Förra mötets protokoll.
Efter genomgång lades förra mötesprotokollet till handlingarna.
Post
Aktuell information har distribuerats via mail/på annat sätt till
styrelsen.
Rapporter
A Ekonomi – Kassörens rapport kommenterades och lades till
handlingarna.
B Årskrönikan – Rapporterades att årets upplaga nu är på väg till
tryckeriet. Nästa års upplaga kommer att beröra byarna Pustanäs
och Älgaryd.
C Nässjö Hembygdsråd – Årets kommunrunda är planerad till 16
sept och arrangeras av Barkeryd och Forserum. Fördelningen av
kommunbidraget är fastställd och innebär att Almesåkra får en
något större del än tidigare med anledning av sina fastighetskostnader.
D Annan rapport – Annmarie Andersson rapporterade från
Länsförbundets årsmöte.
Verksamhetsplan 2018
Må 30 apr kl 19.00 – Valborgsmässofirande: presentatör KL, CDmusik medan publiken samlas samt högtalare (AA ansvarar),
fanbärare (KE ordnar ställ till fanorna), eld (KL tar fram tunnan,
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BP, KE ansvarar för ved och brasa), korvgrillning och kaffe (BP,
KL, MN ansvarar), vårtal Sonja Svensson, sång Klockargårdskyrkans sångare (vid behov tältskydd för instrumenten ansv KL).
On 16 maj kl 09.00 – vårstädning av stugorna.
Lö 26 maj kl 11.00 – MC-träff, BP ansv, Ehrling Lundberg står för
musiken.
On 6 juni – Årets Krönika släpps vid nationaldagsfirandet.
Juni – årets studenter uppvaktas med födelseårets Krönika. KL
ansvarar.
To 21 juni kl 17.00 – Midsommarstången kläds.
Fr 22 juni ca 15.00 – Midsommarfirande. Tipspromenad för vuxna
resp barn, ansv SP. Detaljplanering i övrigt vid nästkommande
sammanträde.
Sö 24 jun kl 14.00 – SvK gudstjänst i parken.
Ti 31 juli kl 18.00 – våffelkväll med Mikael Lägermo.
Aug – marknad.
Ti 14 aug kl 18.00 – våffelkväll med Josefin Gunnargård.
On 22 aug – bussresa tillsammans med LRF till St Annas
skärgård, Oxelösund etc.
Lö 8 sep kl 10.00 – byavandring med start i Hudaryd.
Sep – besök av Malmbäcksklass.
To 4 okt kl 19.00 – trivselkväll i Klockargårdskyrkan, 80-årsfest,
musik Karin och Pether André.
Övriga ärenden
Gräsklippning i sommar, KE ansvarar.
Årets informationsblad och inbetalningskort för medlemsavgiften
samt utdelare är klara.
Inbjudan till Sandsjö Hembygdsförenings 80-årsjubileum lö 21
april har kommit. Ingen från vår förening kan representera.
17 maj kl 19.00 besöker Nässjöbygdens genealogiska förening
Malmbäck. KL ansvarar för värdskapet.
Trädgårdsmöblerna behöver oljas, KE och BP ansvarar.
Kassören undersöker möjligheten för Swish-betalning.
KL försöker hitta permanenta informationsskyltar för hundägare
och kollar om kommunen kan sätta upp en eller två
hundtoalettbehållare runt parken.
Nya adventsljusstakar inköptes till advent.
Förberedelser för den nya gärdsgården pågår.
Nästa styrelsemöte
Må 4 juni kl 17.00 (obs tiden!) i hembygdsstugan.

Vid protokollet

Justeras

Marianne Kårekull

Siv Pettersson

