
    

 

Styrelsemöte den 4 oktober 
2021 

    

1 Ordförande öppnar mötet. Dagordningens godkännande. 
Närvarande: Gunilla Arvidsson, Carina Almedal, Kerstin Svensson, Eva Gustavsson, Henrik Valentin, 

Mats Persson, Jan-Erik Broomé, Eva Norrsell, Göran Nilsson, Hans Nilsson och Eva Karlsson. 

2 Genomgång föregående mötesanteckningar 
 

3 Ekonomi 
Carina berättade att t.o.m augusti har 695 medlemmar betalat avgift. Ett fondkonto är skapat för 

föreningens donationer. Hallamölla har inga swishöverföringar under september – märkligt och 

behöver kollas upp. Beslut att föreningens plusgiro ska sägas upp. 

4 Hantering av protokoll 
Beslut att protokoll ska skickas ut via mail och ev. ändringar ska påpekas inom en vecka. Sedan läggs 

protokollet ut på föreningens hemsida. Årsmötesprotokoll ska justeras på vanligt sätt även i 

fortsättningen. 

5 Mellbyringen, nya portar Kylnan, Gåva från Alenäs gård 
Carina och Gunilla ska tillsammans med Stig Andersson gå till banken och flytta över Mellbyringens 

konto. Nya portar behövs nu eller till våren. Gunilla och Göran tar kontakt med någon som kan göra 

nya. Gunilla ska be Margareta Laike och Ebet Noelle att inventera det som finns i Kylnan. 

6 Inköp projektor 
Kerstin har undersökt om kommunerna lånar ut projektorer. Svaret blev nej. Mötet beslutade att  

köpa in en ljusstark projektor för utomhusbruk. Gunilla och Kerstin ska besöka Elgiganten. 

7 Söka bidrag regionen, 3-årsplaner  
Göran har träffat Knadriks Bygg och vårdplaner för Agusastugan, Glimmeboda och Hallamölla ska 

upprättas före 15/10. 

8 Medlemsbladet i höst 
Om sten- och växtdagen på Bondrum. Carina samlar ihop material. Ev. kan man också beskriva  

Krubbbemöllas provkörning av möllan. 



9 Programkommittén 
Första mötet ons 10 nov 19.00 i Ravlunda. 

10 Hemsidan, Facebook, Instagram 
Kerstin arbetar vidare på att ”städa upp” på hemsidan. Många foton är utan namn! Hur ska vi lagra 

det vi inte visar?  Följarna på Facebook och Instagram ökar i antal. 

11 Textilgruppen 
Kerstin och Eva G ska närvara på textilgruppens första möte i Ravlunda 17 nov 19.00. Mötet 

diskuterade vilka utställningar som skulle kunna göras av textilier, olika teman, digitalt register och 

vår policy vad gäller att ta emot gåvor. 

12 Skånska järnvägar studiebesök 
Föreningen anordnar ett studiebesök 24 okt 13.30. Max 20 personer och 50 kr i inträde. Ev. kan fler 

sådana dagar arrangeras vid stort intresse. 

13 Rundan 
Gunilla berättade om Hembygdsförbundets intressanta webbinarium om hur man ska kunna 

levandegöra vårt kulturarv. Det ska hållas samrådsmöte om utbyggnad av vindkraftverk vid Bondrum 

på Tranesgården 13 och 14 okt 15-19. Carina informerade om pengar som man kan söka hos 

Länsstyrelsen. Kanske bidrag till en projektor? Eva K berättade att det ska bli Julöppet i Agusastugan 

27 nov. Bondrumsgårdens hembygdsring har erhållit ett stipendium på 15 000 kr från Inga och Per-

Anders Olofssons stiftelse. Henrik berättade att 16 okt 14.00 tänker de köra Krubbemölla. På 

Hallamölla har man gjort en ny utsiktsplattform. Göran undersöker hur man ska hantera 

ägandefrågan/nyttjanderätten av omgivningarna runt Skvaltan. Det finns en inlånad stenkran på 

Bondrum – ska den stanna kvar på gården? Eva N berättade om Sillaröds Byalags arrangemang vid 

Österlen lyser. Hon funderar också på en nyinvigning av Skvaltan 2022. Hans informerade om att 

årets julmarknad äger rum 13-14 nov på Glimmebodagården. Man ska så råg på Glimmeboda. 

 

14 Övriga frågor 
Bondrumsgården och Agusastugan kommer att belysas vid Österlen lyser. På Glimmeboda ska man 

tända en eld på backarna. Ska körersättning utgå till den som kör mycket i sitt uppdrag inom 

föreningen? 

15 Nästa möte 
Ravlunda 22 nov 19.00. Ta med egen fika! 

16 Mötets avslutande 
 

Vid protokollet: Eva Karlsson 


