
Protokoll fört vid styrelsemöte i Albo Härads Hembygdsförening
tisdagen den 12 mars 2019.

ALBo HÄBADS
HEMBYGDSFÖRENING

Ncirvarande:Clas Johnsson,Åke Hansson,Ingvar Petersdn,Leif Gullddn,Hans Nilsson,
Eva Gustavsson,Gunilla Arvidsson,carina Almedal och Lena Hallin.
Från valberedningen : Göran Nilsson.
Anmciltförhinder:Annchristin Hurtig,Nils Ove Nilsson,Britt Marie persson,Anita
Ring Nilsson,Tina Tånnander,Tore Jönsson och Mats persson.

1 Ordförande Clas Johnsson hälsar välkomna och öppnar mötet.Föredragningslistan
godkännes.

2. Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljes Ingvar Peters6n.

3. Ett kompletterande till ftrra styrelsemötesprotokoll med omnämnande av
"vintertemat" päBondrumsgården som gick av stapeln söndagen den 3 mars.
Inget i övrigt på ftrra protokollet som diirfcir lägges till handlin gama.

4. Carina delar ut resultat- och balansriikningar och lämnar en ekonomisk rapport
på bokslutet ,som är lämnat till revisorema. Simrishamns kommun har beviliat
bidrag på 10.000:-
Det beslutas att liimna förslag till årsmötet på ofträndrad medlemsavgift på
150:-/pers. för 2020

5. 2018 års verksamhetsberättelse skrivs under av dom närvarande.

6. Årsmötet under kontroll.Göran och Eva tillsammans med Åke och
Kerstin hjälps åt med "frallorna".Åke rippnar kl 17.00 Beräknar ca 60 pers.

7. Hemsida,facebook och instagram:Gunilla har gf ort en helt ny facebooksida,
Gunilla ftlreslog att vi skulle ha en geografisk koppling till facebooksidan ftr
"utombys" att hitta rätt. T. ex : ö sterlen.
Kolla på arsmötet om det finns någon som skulle kunna jobba med hemsidan.

8. Medlemsbladet:Presentera på årsmötet dom ftirslag som finns,ambulerande
fi skhandlare.drickahandlare,brödftirsälj are, gamla idrottsplatser.
Kolla med årsmötet om det finns fler ft)rslag på..ämnen,,.

9. Gunilla och Åke rapporterar från kretsmötet på Bengtemölla.
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10. Diskussion om fördelning av ordftirandens arbetsuppgifter for att underlätta
hans arbete.Det gäller t.ex.kontakter med länsstyrelse,regionmuseum,
entrepenörer, sammanställning av"hela ekonomin".
Tänka över detta.

11. Rundan:Ingvar och Leif berättar att ett jåim som skall stabilisera och styra
"hättan" på möllan har satts på plats.Dom har också årsmöte den2613. '$

Efter årsmötet skall dom börja "tittatill" stugan.
Göran jobbar vidare med valberedningen.Inga avsägelser ännu.Skall
forsöka värva nägranya suppleanter.
Eva berättar om vintertemat den 3 mars på Bondrumsgården som var mycket
lyckat och drog många besökare(ca 150 pers)Manga barn som ställde många
frågor. Dom har årsmöte den 13 mars då Per Åke Karlsson kommer och berättar
om i:a världskriget.Nästa aktivitet är värtematpå långfredagen.
Hans berättar att dom ft)rbereder ft)r påsken på Glimmebodagården.
Hans berömmer också den nya värmepumpen.
Åke berättar att det blir årsmöte i Krubbemölleringen den26 mars.

12. Övriga frågor:Clas berättar att vi beviljats 125.000:- till restaureringen av
skvaltan.Bidraget gäller ftr 2019.Arbete kommer att påbörjas under
sensommaren.
Bidragsbeslut ftr Agusastugan håller pä att utarbetas av liinsstyrelsen.

13. Ordförande Clas Johnsson tackar för visat intresse och avslutar mötet.
Ett tack till Clas for goda fastlagsbullar och gott kaffe.

Sekreterare Justeras
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Åke Hansson Ingvar Petersönktu


