Protokoll nr 8. Fört den 9 Januari 2019
Närvarande: Hans Forssander, Joakim Svahn, Lennart
Spång, Kerstin Karlsson och Karl-Erik Samuelsson.
§: 1 Mötet Öppnas
Mötet Öppnades ritualenligt, med att ordförande hälsa alla välkomna.
§: 2 Föredragslistan
Föredragslistan godkändes med tillägg under §:9
§. 3 Val av protokolljusterare
Kerstin Karlsson valdes till protokolljusterare
§: 4 Föregående styrelsemötesprotokoll
Efter genomgång av föregående mötesprotokoll nr 7 godkändes
§: 5 Ekonomi
Föreningens totala kassa och bok innehåller ca 54 000 kronor, föreningen har få utgifter.
Resultatet för 2018 är 3500 kronor. Från Eksjö kommun har 1000 kronor inkommit, angående
Karl-Erik Samuelsson insats vid julmarknaden, styrelsen framförde sin tacksamhet för hans
insatts, Styrelsen beslutade att ersätta Samuelson ekonomisk. Föreningens bokförsäljning har
genererat 2 600 kronor 2018. Styrelsen informerades av kassören om kostnads alternativ
angående ny tryck av Aneby boken.
§: 6 Skrivelse och inkommen post
a) Skrivelse från Aneby kommun angående sportlovs aktiviteter, skal anmälas till Sören
Carlsson fritidsledare i Aneby. Vilket föreningen inte har/haft sådan aktivitet.
b) Skrivelse från Vetlanda kommun angående bidragsansökan för lov, inga pengar
avsatta.
c) En advent, jul hälsning från Jönköpings läns hembygdsförbund
d) Inbjudan från Region Jönköpings län och Hembygdsförbundet till utbildning och
inspirations dag ”Möte med Minen”, vilket föreningen styrelse beslutade att inte
deltaga.
e) Skrivelse från svenska kyrkan, Linköpings stift, angående tillverkning av tjära till
kyrkliga byggnader, styrelsen konstaterade att detta vänder sig till
hembygdsföreningar med hembygdsgårdar och aktuell kunskap på området.
f) Inbjudan/Kallelse till årsmöte, föreningen kan sända två ombud, Jönköpings läns
hembygdsförbund lördagen den 13 april, 2019 i Värnamo. Styrelsen gav sekreteraren
uppdraget att kontakta Sven Svärd för att fråga om kan tänka sig vara föreningens
ombud vid årsmötet.
g) Linnea Kalleskog på länsmuseet har skickat en karta från 1687, Nora Solberga, finns
en information av vikt.
§. 7 Kommande aktiviteter och Medlemsvård
Årsmötet är planerat till den 24 februari, alternativ den 2 mars om nämnda datum är bokad,
2019 i vid Bälaryds bygdegård. Förslag till ordförande: Lars ljungberg, Sekreterare Micael
Wallin. Förslag till föreläsare: Raine borg, Lennie Karleskog, idé väcktes om en bild visning
kring Länsmuseets skatter. Styrelsen uppmanade alla att fundera på ett reseprogram för 2019

Valberedning/Styrelsen gav förslag till nya ledamöter i styrelsen som Matias Lang, Tommas
Davidsson, styrelsen gav sekreteraren uppdraget att fråga revisorn om han kan täcka sig ett
omval.
§: 8 Hemsidan
Prisförändringar av hemsideleverantören kommer att ske, synligt vid nästa faktura. Och
kallelsen och verksamhetsberättelsen kommer att publiceras på föreningens hemsida.
§. 9 Övriga frågor
Styrelsen tackade Karl-Erik Samuelsson för hans insatts vid Eksjö julmarknad. Styrelsen
beslutade att deltaga i julmarknader i Eksjö 2019, om föreningen mäkta med. Styrelsen ansåg
att en ny bok om sevärda platser/fornminnen i Eksjö kommun, är ett mål för föreningen.
§: 10 Nästa möte
Nästa möte är planerat till den 4 februari k.l:1800

Mötet förklarades avslutat kl. 19:40.
………………………………..
Sekreterare: Joakim Svahn

…………………………………………
Hans Forssander

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

