Protokoll nr 10 fört den 15 januari. 2018
Närvarande: Hans Forssander, Lennart Spång, Joakim Svahn
och Kerstin Karlsson.
197: §. Mötets öppnas.
Mötet öppnades ritualenligt, med ordförande hälsade alla
välkomna.
198: §. Föredragningslistan.
Föredragningslistan godkändes med tillägg under § 202 och § 203
199: §. Val av protokolljusterare.
Lennart Spång valdes till protokolljusterare.
200: §. Föregående styrelsemötesprotokoll.
Genomgång av föregående mötesprotokoll vilket godkändes och lades till handlingar.
201: §. Ekonomi
Resultatet för 2017 är positivt och slutade på 182 kronor, 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. Antalet medlemmar är 41 stycken, 38 betalande och 3 stycken
hedersmedlemmar
202: §. Skrivelser och inkommen post.
a) Betalning till Jönköpings hembygdsförbund, medlemsavgiften har betalat. Grundkostnaden
är 300 kronor och sedan 13 kronor per medlem.
b) Kundinformation till Nässjö kommuns föreningsregister, redovisning av antalet medlemmar
och vilka som är föreningens kontaktpersoner. Detta kommer att insändas till Nässjö
kommun.
c) Den av föreningen insända ansökan om bidrag till riksantikvarieämbetet, ansökan har
avslagits i enlighet med förordningen 2017:628 om statsbidrag.
d) Den 10 december inkom rapport från föreningen till länsstyrelsen angående
fornlämningars skötsel och påverkan, föreningen har mottagit svar från länsstyrelsen. I
brevet förklaras att vissa kommuner skälva sköte omsorgen kring fornminnen. Och att
skogsstyrelsen skal skapa gröna jobb, dessa a4rbetslag skal sköta om vissa fornminnen i
Adelöv, Hullaryd med flera.
e) Ordförande har deltagit i den av Aneby kommun, pilotprojekt att synliggöra dess kulturarv.
Ett arbete med Jönköpings länsmuseum, civilsamhället och kommunen att synliggöra och
tillgängliggöra kommunens gemensamma kulturarv. Projektet är i sin linda meddelade
ordförande.
203: §. Kommande aktiviteter och Medlemsvård.

Styrelsen beslutade att årsmötet kommer att vara den 4 mars och förlägga det till Bälaryds bygdegård till
klockan 14:00. Till nästa styrelsemöte skal ett reseprogram var framtagit samt frågan om lotterivinster.
Utvärderingen av föreningens deltagande i Julmarknaden; detta deltagande var mycket positivt ur
föreningens synvinkel. Ett flertal kontakter knöts med besökarna, antalet böcker som föreningen har givit
ut såldes. Styrelsen konstaterade att detta är ett måste att deltaga i evenemang av exempelvis
julmarknaden för att föreningens skal överleva.

204: §. Hemsidan.
Föreningen behöver uppdatera hemsidan, vilket hade beslutats tidigare. Uppdraget gavs till sekreteraren,
en ursäkt till styrelsen från sekreteraren framfördes. På grund av tidsbrist har detta inte blivet gjort.
Styrelsen väkter förslag att medlemmarna skal få mer information kring föreningens verksamhet,
exempelvis ett utskick till de som har e-post efter varje styrelsemöte.
205: §. Övriga frågor.
Ett flertal exempel kring medlemsvärvning togs upp. Exempelvis att erbjuda kurser
206: §. Nästa möte
Nästa möte är planerat till den 31 januari 2018 kl. 18:00 på Nässjö Järnvägsmuseum.
207:§. Mötet avslutas.
Mötet förklarades avslutat kl. 20:25.

……………………………………………
Sekreterare: Joakim Svahn

…………………………………………………..
Lennart Spång

……………………………………………………
Hans Forssander

