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Forum

Styrelsen

Tid

2018-01-25 kl 18.00

Plats

Kårekulla

Närvarande

Kristina Löf, ordf
Conny Ahlinder
Annmarie Andersson
Kennet Eriksson
Marianne Kårekull, sekr
Marianne Nilsson
Börje Persson

§1

Mötets öppnande
Styrelsen hälsades välkommen till hemmet i Kårekulla och
ordförande förklarade mötet öppnat.

§2

Godkännande av dagordningen
Dagordningen fastställdes.

§3

Val av justeringsman
Kennet Eriksson utsågs att justera dagens protokoll.

§4

Förra mötet protokoll
Uppslutningen till höstens trivselkväll var tyvärr mindre än
vanligt. Föreslagna medverkande till årsmötet har tackat ja.

§5

Post
Inkomna mail har vidarebefordrats som mail eller i utskrift.

§6

Rapporter
A Ekonomi - Den ekonomiska rapporten till årsmötet visar att
ekonomin är i god balans med ett resultat på + 11 806 kr.
Rapporten fastställdes. Medlemsantalet är i stort sett oförändrat,
dvs ca 350 personer som betalat in 17 400 kr i medlemsavgifter.
B Årskrönikan - Inkomsterna från försäljningen täcker
kostnaderna och arbetet med den nya boken pågår i vanlig ordning.
Årets byar är Bredstorp, Hudaryd och Rönnhult. Kommittén
bedömer att det krävs ytterligare fem böcker för att ha
dokumenterat samtliga fastigheter i socknen, tätorten undantagen.
C Nässjö hembygdsråd - Från gårdagens styrelsemöte
rapporterades att Barkeryd och Forserums hembygdsföreningar
arrangerar årets kommunrunda den 16 september. Årsmötet är
planerat till 22 mars kl 19.00 i Nässjö. Länsförbundets årsmöte
förläggs till Sävsjö lö 14 april. Man önskar namnen på vår
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förenings representanter i styrelsen före 7 mars liksom förslag på
en, helst kvinnlig, ledamot till rådets valberedning.
D Annan rapport - Skolan har önskat en föreläsning om
fattigstugan och emigrationen. Vi ber Harrieth Eckerström berätta.
§7

Årsmötet
Församlingshemmet är bokat till årsmötet den 8 mars 2018 kl
18.00. Medverkande blir G-kvintetten. Serveringen och lotterierna
planerades. Verksamhetsberättelsen är klar. Kristina Löf står för
dagordningen samt ordförandeskapet och valberedningen ger
förslag på v ordf. Kassören för närradion är tacksam om hon kan
bli avlöst.

§8

Verksamhetsplan 2018
16 april kl 17.00 - Räfsning i parken och utdelning av
medlemsbladet. Ordf gör informationsbladet.
30 april kl 19.00 – valborgsfirande. Förslag på medverkande
diskuterades.
Lö 26 maj kl 11.00 – MC-träff med Ehrling Lundberg. BP
ansvarar.
Juni – aug - Teater/Våffelkvällar. Almesåkra teatergrupp lämnar
besked under februari om de kan medverka med teater i vår
hembygdspark i sommar. Planering av våffelkvällarna är beroende
av deras svar. Josefin Gunnargård tillfrågas när datum är
bestämda.
Juni - Stugorna städas.
Fotoidentifikation – I facebookgruppen ”Malmbäck förr och nu”
läggs en del äldre bilder ut för närvarande.
6 juni – försäljning av årets Krönika startar.
To 21 juni kl 17.00 – midsommarstången kläds.
Fr 22 juni – midsommarfirande. Per Malmqvist och Benjamin
Marklund tillfrågas om dragspelsmusik. Övrig planering
bordläggs.
Sö 24 juni – Sv K gudstjänst.
Aug/sep – bussresa med LRF
Lö 8 sep – byavandring i Rönnhult – Bredstorp – Hudaryd.
Aug - Marknad
Aug – sep - Slåtter i hembygdsparken.
Sept – besök av Malmbäcksklass.
Okt – Trivselkväll. Planering för att fira vår förenings 80årsjubileum. KE och AA kollar upp vilka filmer från bygden som
finns. Karin och Pether André tillfrågas om musik från olika
decennier. Förutsättningarna för ett panelsamtal med äldre
sockenbor under ledning av Per Malmqvist undersöks.

§9

Övriga ärenden
17 maj kl 19.00 besöks vår förening av Nässjöbygdens
genealogiska förening. Ordf berättar om Malmbäck.
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Valåret medför att det finns risk för att oönskade affischer sätts
upp utanför hembygdsparken. Ordf kontaktar kommunen om att vi
önskar ett förbud för samtliga partiers affischer.
ICAs 50-årsjubileum 2019 – bordläggs.
11-kaffe i parken – förslag om att erbjuda plats för
förmiddagskaffe med egen kaffekorg varje vecka under sommaren.
Förslaget lyfts på årsmötet för att efterhöra intresset.
Ny gärdsgård – material till ny gärdsgård runt parken är klart och
arbetet är planerat till våren. KE och BP ansvarar.
§ 10

Vid protokollet

Marianne Kårekull
Sekr

Nästa styrelsemöte
Konstituerande möte direkt efter årsmötet.
Ordinarie styrelsemöte i hembygdsstugan 16 april efter räfsningen
i parken.

Justeras

Kennet Eriksson
just man

Kristina Löf
ordf

