
Protokoll fört vid styrelsemöte i Albo Härads  

Hembygdsförening tisdagen 16 mars 2021. 

 

Närvarande via Zoom: Jan-Erik Broomé, Göran Nilsson, Mats Persson,                        

Annchristin Hurtig, Eva Gustavsson, Gunilla Arvidsson, Eva Karlsson och Kerstin Svensson. 

Närvarande i S Mellby församlingshem: Clas Johnsson, Carina Almedal och Tore Jönsson.  

1. Ordförande Clas Johnsson hälsar välkomna och öppnar mötet. 

Föredragningslistan godkännes. 

2. Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljes Gunilla Arvidsson. 

3. Föregående mötesprotokoll från 8/10 godkännes och lägges till handlingarna. 

4. Carina Almedal lämnar en ekonomisk rapport: medlemsavgifter för 2020 har uppgått 

till 115 300 kr, underhåll och reparation av byggnader har kostat 840 224 kr. 

Föreningens totala utgiftskostnader uppgick till 954 628 kr. Sammanfattningsvis har 

föreningen gått med ett underskott på 113 642 kr under 2020. 

Mötet tog beslut om att godkänna Bondrumsgårdens 3-årsplan för diverse 

underhållsarbeten samt takarbeten på Glimmebodagården. Bidrag kommer att utgå 

från Länsstyrelsen. Diskussion om Åkarps Brydestuas ev takomläggning, som 

Länsstyrelsen inte har beviljat bidrag till. Beslut om att kolla med Kristoffer om man 

kan dela upp reparationen på två år annars får föreningen ta det på ett år. 

Swishnummer ska sättas upp vid Brydestuan för bidrag till ett nytt tak. 

5. Verksamhetsberättelsen godkändes av mötet. Den ekonomiska delen kommer 

senare. 

6. Årsmötet skjuts fram till hösten. Information kommer i medlemsutskicket kring påsk. 

Göran Nilsson har sedan tidigare fått avsägelser från Tina Tånnander, Annkristin 

Hurtig, Nils-Ove Nilsson och Clas Johnsson. Åke Hansson är entledigad från 

sekreterarposten, men är kvar i styrelsen. Göran Nilsson och Kerstin Svensson ämnar 

gå in i den nya styrelsen. 

7. Gunilla Arvidsson önskar snarast uppdatering kring öppettider på de olika objekten 

för att kunna skriva i medlemsutskicket.  Detta består av ett litet häfte med ett löst 

inbetalningskort. 

Önskemål om officiell domän med mailadress till Hembygdsföreningen. Beslut om att 

en sådan ska köpas in. 

8. Program 2021 får fortsatt stå på vänt, tills allt öppnar upp sig. Kyrksöndag 1 aug i 

Rörum ligger fast. Simrishamns församling ska informeras. 

Spontangrejor vid de olika objekten sprids genom Facebook  

och Instagram. 

9. Gunilla Arvidsson kommer att representera Albo Härads Hembygdsförening i Skånes 

Hembygdsförbunds digitala träff 24 mars. 

10. Åke Hansson har hämtat nya brandsläckare till objekten. Släckarna ska kontrolleras 

en gång per år. 



11. Rundan:  Vid Hallamölla kommer gamla möbler och grillplats tas bort, utsiktsplats 

med information om bland annat eldningsförbud kommer att färdigställas. 

Parkeringsfrågan har ingen ny lösning.  

På Bondrumsgården pumpas vatten från gårdsplanen ut. Eventuellt styrelsemöte 8 

maj. 

Tore Jönsson har skrivit en artikel om Högalund i Byahornet.  

Gunilla informerade om en digital kurs ”Så blir vi yngre”, där man bland annat tipsade 

om att göra lekvänliga miljöer, anlita medarbetare till projekt i stället för till 

styrelseuppdrag och  program kan delas ut i skolor. Gunilla kommer att förmedla 

nyhetsbreven från Skånes Hembygdsförbund till styrelsemedlemmarna. 

Kerstin Svensson jobbar på med den nya hemsidan med info om objekten och 

kalendarium för desamma. 

12. Tore Jönsson lyfter frågan om vindkraftsutbyggnad i närheten av Bondrumsgården. 

Styrelsen avvaktar med agerande tills mer fakta finns tillgängligt. 

13. Något nytt datum för nästa sammanträde finns ej. 

14. Clas Johnsson avslutade mötet. 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

……………………………  …………………………. ………………………………. 

Eva Karlsson   Clas Johnsson Gunilla Arvidsson 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 


