
Protokoll ftirt vid ss relsemöte i Albo Härads Hembygdsförening
tisdagen den -l juni 2019.

ALBO HÄRADS
HeMevcosröRENtNG

lVcirvarctnde.'Clas Johnsson"Gunilla Arvidsson.Carina Almedal.Britt Marie persson.
Hans Nilsson"Annchristin Hurtig.Jan Erik Broomd.Tore.Iönsson.Leif Gullden,lngvar
Petersen,Lena Hallin.Mats Perssor-r och Åke Hansson..
Från valberdeningen:Göran Nilsson.
Anmcilt .ftrhinde r :Eva Gustavsson.Nils Ove Nilsson,Anita Ring Nilsson,Eva Karlsson
och Tina Tånnander.

Ordftirande Clas Johnsson hälsar välkomna och öppnar mötet.Föredragningslistan
godkännes

2- Tlll att jämte ordft)randen justera dagens protokoll väljes Annchristin Hurtig.

3. Föregående mötes protokoll:Frågan,som väcktes av Gunilla Arvidsson, om
en geografisk koppling till facebooksidan.Gunilla har preciserat anknytningen till
"Albo Härads Hembygdsftirening en del av österlen,,.
Från årsmötesprotokollet:Hitta en ny kandidat till valberedningen efter Ing Britt
Bengtssons avsägelse.
Från konstituerande mötesprotokollet:S§nelsen beslutar att arbetsutskottet består
av ordftjrande,vice ordft)rande,kassör och sekereterare.

4. carina lämnar en ekonomisk rapport.Tillgångar ca 730.000:- på bank och ca
8000:- på girot.Carina har fixat ett swishnummer till ftireningen.Detta nummer är
kopplat till ett helt nytt konto på Sparbanken Syd.Carina kollar om Britt Marie i
Glimmebodagruppen kan få tittabehörighet på kontot.
Föreningen har fåu en gåva på 1000:- till minne av Johan Lindgren.

5. val av kommittder:Jan Erik Broomd väljes in i byggnadskommittdn.
Eva Karlsson väljes in i programkommittdn och Låna Hallin väljes in i
säkerhetskommittdn.F<ir övrigt omval. Se bif. lista.

6- Fastighetsunderhåll: Bidrag har beviljats frir åtgärder på Agusastugan ftjr åren
2019,2020 och2021.90Yo av 306.000:- har beviljats.Styrelsen besiutar att
genomftira detta.
Hallamölla har ffitt sin grund vid gaveln fixad och skickat räkningen till Högestad
AB.
Högestad har även lovat attlagavägenÅke berattar om vattenrännan som rasat på
Krubbemölla.Gunilla efterlyser bilder på vad som händer på dom olika objekten
ftir att publicera dessa på facebook och instagram.
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7. Säker ftireningsgård:Sveriges Hembygdsförbund lanserar tillsammans med
L2insftirsiikringar Halland certifi eringen " S äker förenings gård". D et är en

webbutbildning och certifiering av kunskap och ökad såikerhet.

Clas frlrsöker att få ut underlaget.Lämnar detta till säkerhetskommitten.

8. Clas rapporterer från en kurs i Tomelilla om "Tidsmaskinen".
Clas och Eva Nilsson var med på kursen.

9. Rundan:Annchristin rappofterar från textilkommittön.Hon föreslår en liten
utställning av Hans Krondals textilalster. T.ex. till nästa årsmöte. Annchristin
vill också ha bilder fan objekten "när det händer något"for att lägga ut pä

Instagram.
Hans berättar lite om kommande program.T.ex vandring den 9 juni.
Han berättar också att dom nu fär hjälp av Knut Engström.
Göran hade inget från valberedningen.Han rapporterar lite från Bondrumsgården,
dom skall ha Bondrumsgårdens dag den 7 juli.Dom har ftttt mycket positiva
reaktioner på Temaprogrammet med "levadegöra miljöer".Han framhåller också
att det är viktigt att lokapressen är närvarande.
Gunilla rapporterar från visningen av Nybromölla.Ca 30 personer var med på
visningen.
Tore berättar att mycket folk varit och tittat på Agusastugan.Bålet den 30 maj
drog ca 20 personer.

Mats berättar att dom kommit igång med visning av möllan.Dom hade problem
med att det stora kuggtrjulet lossnade,men detta åtgiirdades snabbt.Han har
också planer på hur man skall fa mer vatten på kvarnhjulet.Dom har haft besök
av familjer från Malmö med utländsk bakgrund.Mycket positivt.
Carina skall vid nästa möte redovisa resultatet. för årstidstemat..
Leif berättar att dom gjort rent källoma och att dom ftirbereder för
nationaldagsfirandet Ingvar berättar om programmet för firandet.
.Åke rapporterar om bussbesök på Krubbemölla.
55 st pensioner från S.Sandby som tyckte det var ett mycket trevligt besök.

10. Förslag på sammanträdesdagar till hösten:Tis den 13/8,tors den 3/10 och tis
den 3 I 12.Beslutas av styrelsen.

1 1. Fördelning av ordftlrandens arbetsuppgifter kvarstår

Mottagning av medlemsinbetalningar (Carina återkommer)
Fastighetsunderhåll:kontakter med länsstyrelse,regionmuseum,entrepenörer
(lägges på byggnadskommittön)
Bidragsansökningar :kommun vuxenskola
Kontakter Skånes resp. Sveriges hembygdsftirbund(Gunilla och Eva Gustvsson)
Redaktör medlemsblad m.m. (först ft)rsöka få in material till ett medlemsblad).
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12. Övriga frågor:Fotogåva till St:Olof visas.Leif och Ingvar kollar med givaren.

Föreningen har fått tillgång till ett testamente på 300.000:-.,från Aina och

Åke Svensson.Det finns en del förbehåll i testamentet på hur föreningen får
använda pengarna.Årendet tas upp igen på nästa styrelsemöte när vi fått
tillgång till pengarna och en kopia på ordalydelsen i testamentet.

13. Clas tackar för visat intresse och avslutar mötet.
Ett tack till Clas för kaffe och kakor.
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