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Lisbeth Delin
Uppgjord

Hans Ahlin

Styrelsemöte i Torslunda hembygdsförening
Mötesdatum:
Ordinarie deltagare:

2015-09-15 kl. 19.00 – 21.00
Birgitta Gerlofsson, Lisbeth Delin, Lotta Zaar, Stefan Svenaeus

Ersättare:

Hans Ahlin, Monica Orthagen

Frånvarande:

Karl-Oskar Erlandsson, Gunnar Palm, Niclas Brynielsson

Punkt

Ämne / Beslut

Utförs av

1 Mötet öppnande
Dagens ordförande, Monica Orthagen öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.
2 Val av sekreterare
Hans Ahlin valdes till sekreterare för mötet
3 Val av justerare för mötet

Lisbeth

Lisbeth Delin valdes till justerare

4 Dagordningen fastställdes
5 Föregående mötesprotokoll
Genomgicks och lades till handlingarna. I samband med genomgången konstaterades att
medel från Håkanssonska fonden kunde lyftas. Redovisning av hur pengarna använts
skulle tas fram.

Monica o
Lisbeth

Beträffande bildarkivet skulle Monica kontakta Allan ang det felaktiga formatet.
Arbetet med att flytta en del bokhyllor på hembygdsgården skulle ske den 3 oktober kl
10.00.
Under denna punkt redovisade Lotta en träff med Lennart och Ingrid ang det arbete som
gjorts tillsammans med Gunnar R ang Boken om Tekla. Lotta hade också haft kontakt
med Gunnar R hustru om ev material som Gunnar hade. Lotta har åtagit sig att fullfölja
skrivandet i den anda som Gunnar och Lennart hade tänkt sig.
6 Torslunda-dagen :Turordningen mellan byarna.
Turordningslistan presenterades. Enligt turordningslistan är det 2016 Kalkstads tur.
7 Deltagande vid kulturarvsseminarium den 20 oktober i Oskarshamn. Förslag på
verksamhetsplan för 2015.

Stefan
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8 Nytt datum för kvarnresan

Utförs av

Monica

Beslöts att den skulle ske den 10 oktober kl 13.00. Lisbeth skulle höra vem som skulle
kunna berätta om kvarnarna denna dag.

9 Behov av bärbar dator
Konstaterades att det inte fanns något behov av en bärbar dator.
10 Länsstyrelsens besök den 9 oktober

Lisbeth

Besöket föranlett av byggnadsminnesförklaringen av kvarnarna.
Önskvärt om Lisbeth, Niclas, Monica och Karl-Oskar kan deltaga. Lisbeth samordnar.

11 Skördefesten

Monica

Birgitta G presenterade de bilder som skulle ställas ut hos Lotta under skördefesten.

Lisbeth

Beslöts att till den fotograf, som tagit flera av bilderna, som en erkänsla för det arbete
han lagt ner ge honom 500 kr.

Birgitta

Monica skulle vid möte med Lotta se om vi behövde vara där under konstnatten för att
presentera bilderna eller om det var för trångt. Birgitta, Lisbeth och Monica anmälde att
de i så fall skulle kunna ta vissa pass.
12 Information till valberedningen
Beslöts att bjuda in valberedningen till nästa sammanträde..
13 Rapporter
A Läget betr byggnadsminnesförklaring av kvarnarna. Se p 10 ovan.
B Bildarkivet. Se p 5 ovan.
C Fredagsmys i Johan Antas stuga 28 aug. Ett mycket lyckat arrangemang, många
deltagare och fint väder.
D Teklaboken. Se p 5 ovan.
E Ekonomi. Lisbeth redogjorde för det om hänt sedan förra sammanträdet och styrelsen
var mycket nöjd med rapporten.
F Vandring i norra Arontorpsgränsen. Trevlig vandring med en entusiastisk och påläst
ledare i Karl-Oskar. 18 deltagare.
14 Övriga frågor
Monica rapporterade att Gunnar R fru Birgitta sålt en bunt med Torslunda III
böcker.
En städinstruktion hade tagits fram av Monica. Denna skulle justeras på några
punkter och sedan finnas tillgänglig i lokalen.

Monica
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15 Firmateckning
Beslöts att Torslunda hembygdsförenings firma tecknas förutom av styrelsen i sin helhet
också av Lisbeth Delin (430502-2107), och Gunnar Palm (550820-6652), var för sig.
16 Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte är den 20 oktober.
17 Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Utförs av

