Nr 2 Styrelsemöte tisdag den 6 februari klockan
Närvarande: Hans Forsander, Lennart Spång, Joakim
Svahn och Kerstin Karlsson. Gäst: Karl-Erik Samuelsson
§: 208 Mötet Öppnas
Ordförande förklarade styrelsemötet för öppnat
§: 209 Föredragslistan
Föredragslistan godkändes med tillägg under § 211 & § 216
§. 210 Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Kerstin Karlsson
§: 211 Föregående styrelsemötesprotokoll
Genomgång av föregående mötesprotokoll vilket godkändes och lades till handlingarna.
§: 212 Ekonomi
Styrelsen godkände förslaget på budget för 2018 som framlades av kassören. Föreningen
största inkomst är medlemsavgifterna, föreningen har haft två stora utgifter under året, Bertil
och Gretas Forsbergs begravning. Genom ett aktivt arbete i styrelsen har kostnaderna minskat
med 1000 kronor, från 2500 kronor till 1500 kronor. De totala behållningarna är ca 50 000
kronor.
§: 213 Skrivelse och inkommen post
1. Sekreteraren fick i uppdrag att skicka en ny bild till Hembyggskarta vilket skal
göras före den 15 februari.
2. Karl-Erik Samuelssons cirkel i Eksjö, filma med drönare och styrelsen beslutade
stor bakom en ansökan om ekonomis hjälp från Eksjö kommun.
3. Erbjuder från Aneby kommun, möjlighet för alla föreningar få hjälp med underhåll
av byggnader och upprensning med mer.
4. Cirkeln Fornminneskunskap går igen med start 10 april, vilket hålls av Lars
Ljungberg på medborgaskolan.
5. Styrelsen har mottagit ett underlag för samråd enligt 6 kap. 24 och 30 §§
miljöbalken avseende planerade 30 kV markkablar för anslutning av
vindkraftparkerna Älgön och Knohult i Aneby, Jönköpings och Nässjö kommuner
i Jönköpings län.
6. Föreläsare till årsmötet har Johan Öhrfält tillfrågats och tacka ja, om äldre hus.
§. 214 Kommande aktiviteter och Medlemsvård
1. Sekreteraren fick uppdraget att sammanställa ett reseprogram till årsmötet.
2. Sekreteraren fick styrelsens uppdrag att sända ut kallelse till årsmötet
3. Förslag till kulturarvsdagen den 15 september föreslogs Sunsmålens fornborg
4. Mickael Walls 70 års införskaffning av en procent, inbjudan har utgått
§: 215 Hemsidan
Föreningen behöver uppdatera hemsidan, vilket hade beslutats tidigare. Uppdraget gavs till
sekreteraren vilket har gjorts, med kompletteringar. Styrelsen väcker förslag att medlemmarna
skall få mer information kring föreningens verksamhet, exempelvis ett utskick till de som har

e-post efter varje styrelsemöte. Att Samuelssons och Ljungbergs kurser finns med på
hemsidan och Facebook
§. 216 Övriga frågor
1. Föreningsdag i Aneby och Tranås diskuterades.
2. Ordförande kommer att tillfråga: Mickael Wallin som sekreterare och Lars Ljungkvist
som ordförande för årsmötet. Styrelsen fungerade som valberedning: förslag Lennart
Spånberg omval till kassor på 1 år. Hans Forsander som ordförande på 1 år. Omval på
Joakim Svahn och Kerstin Karlsson. Ett nyval Karl-Erik Samuelsson och Claes
Wigren
§: 217 Nästa möte
Beslut kommer att tas efter årsmöte
Mötet förklarades avslutat kl. 20:25.
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