Protokoll nr 6 fört den 10 Augusti 2018
Närvarande: Hans Forssander, Lennart Spång, Joakim
Svahn, Kerstin Karlsson.
Frånvarande: Karl-Erik Samuelsson.
§: 1 Mötet Öppnas
Mötet öppnades ritualenligt, med ordförande hälsade alla välkomna
§: 2 Föredragslistan
Föredragningslistan godkändes
§. 3 Val av protokolljusterare
Kerstin Karlsson valdes till protokolljusterare.
§: 4 Föregående styrelsemötesprotokoll
Genomgång av föregående mötesprotokoll, vilket kommer att godkändes vid nästa
styrelsemöte som protokolljusterare inte var närvarande.
§: 5 Ekonomi
Resultatet den 10 augusti är 53 000 kronor. Inga större förändringar sedan förra styrelsemötet
i föreningens kassa. En faktura från föreningen senaste utflykt till Bodafors på 450 kronor har
betalats. En aktuell fråga var hur vi skal använda föreningens kassa, att inte ackumulera
inkomster utan vi måste vara mera aktiva angående kassan.
§: 6 Skrivelse och inkommen post
a) Påminnelse om ”Föreningslivat” i Aneby på fredstorget den 28 augusti, föreningen är
anmält genom ordförande.
b) Brev från skatteverket, föreningen har fått deklarations frihet.
§. 7 Kommande aktiviteter och Medlemsvård
a) Förberedande arbete inför Förenings livat i Aneby den 28 augusti, ett rullande
bildband kommer att sättas samman, ett flertal av föreningens ny gjorda artefakter
kommer att användas. Några av föreningens medlemmar kommer också att vara
klädda i Järnålderskläder.
b) Medlemsmöte i Eksjö, styrelsen föreslog att detta skulle ske i oktober och styrelsen
föreslog att ställa 1500 kronor till förfogande. Styrelsen kommer att invänta Karl-Erik
Samuelsson: angående förslag till plats med mer.
c) Fredrik Palmqvist kommer till visningen av fornborgen Sundsmålen vid
kulturarvsdagen, att samarbeta med Lommaryds hembygdsförening angående
skyltning och arbetet runt detta. Eventuellt kan denna visning avlysas om vädret inte
är tillföställande.
§: 8 Hemsidan
Att skriva ett mer ingående brev till Lars Ljungberg angående övertagande av
administrationen av föreningens hemsida. Att han gör de nödvändiga ändringar på
webhotellet som behövs.

§. 9 Övriga frågor
Karl-Erik Samuelsson gjort ett fantastiskt arbete angående fornlämningarna: Nystorp och
Skivestad med en beskrivning av rutiner från underlag till genomförande på årsbasis till
Länsstyrelsen och till Eksjö kommun. Styrelsen framför sitt stora tack till K. E. Samuelsson
för detta arbete vilket är föredömligt gjort.
§: 10 Nästa möte
Nästa möte är planerat till den 10 september vid Nässjö Järnvägsmuseum.
Mötet förklarades avslutat kl. 19:35.
………………………………..
Sekreterare: Joakim Svahn

…………………………………………
Hans Forssander

…………………………………………………..
Kerstin Karlsson.

