
Protokoll fört vid styrelsemöte i AIbo Härads
Hembygdsförening tisdagen den 13 augusti 2019

ALBo HÄRADS
HEMBYGDSFÖRENING

Ncirvarande.'Clas Johnsson,Åke Hansson,Mats Persson,Hans Nilsson,Brifi Marie

Persson,Anita Ring Nilsson,Eva Karlsson,Lena Hallin,Ingvar Petersdn,Leif Gullddn,

Gunilla Arvidsson,Nils Ove Nilsson ,Eva Gustavsson och Tore Jönsson.

Från valberedningen Göran Nilsson.
Anmah förhinder : J anErik BroomÖ,Annchristin Hurtig och Tina Tannander.

1. Ordforande Clas Johnsson hälsar välkomna och öppnar mötet.Föredragningslistan

godkännes.

2. Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljes Carina Almedal.

3. Föregående mötes protokoll:Ersättare till valberedningen.Beslutas att var och en

i st-vrelsen skall ha förslag på tvä namn (tillfrägade) tiil nästa n-röte.Helst från

olika delar av häradet.
"Säker föreningsgård".Åke kallar säkerhetskommittön till ett möte för att

diskutera hur vi skali gå r'iilare mcd detta.

4. Carina lämnar en bra och uttömmande ekonomisk rapporl.Hon visar listor på hur

mycket pengar som betalats in via swish fran dom olika objekten.Resultat- och

balansräkningar delas ut och Carina ft)rklarar.siffrorna Clas och Carina ftirklarar
donationen som foreningen fått.Beslutas att240.000:- placeras i aktier och fonder

60.000:- står på ett bankkonto och 6000:Jår tas ut varje år och används till
aktiviteter i Andrarums socken.C arina tittar på placeringsmöjligheter till nästa

möte.

5. Gunilla redogör för arbetet med hemsidan-Facebook.Hon "delar"på Österlens

anslagstavla.
Medlemsbladet:Förslag att skriva om källor som finns runt om i häradet.Leif

tar fram en del dokomentation som han har.Clas kollar om det finns kartor på

källornas placering

6. Clas påminner om eventuella kommande underhållsarbeten.Dessa måste

vara framme till nästa styrelsemöte för att få in bidragsansökningar i tid..

Årets underhållsarbeten är klara i Agusa och på Bondrumsgården men något

kvar på Glimmebodagården.

7. Rapport från Skånes hembygdsforbund:Clas informerar om att det på Skånes

Hembygdsflorbund skall uses kontaktpersoner som skall hålla kontakt med dom

olika föreningarna.Clas informerar också från mötet om "Temaresor" i
Hässleholm den 10 juni.Clas berättar också om en inspirationsresa"Per-Albin

linjen" längs ostkusten.



I

8. Utvärdering av årets program:Alla är i stort sett nöjda med utfallet av årets
program.På något ställe har det varit fler besök iin vanligt och fiirre på något.
Bondrumsgården mycket nöjda med sina "temadagar".

9. Rundan:Nils Ove tycker det varit mindre besökare vid dom tillf?illena när
möllan varit öppen.Diiremot mycket cyklande turister vid andra tillftillen.
Mats har haft många besökare vid möllan.Han har ungdomar som guidar
i möllan och det har gjort att yngre som besöker möllan varit mer
intresserade. Många utländska besökare.
Britt Marie,Hans och Anita, berättar att dom har haft normalt antal besökare.
Mycket folk vid linberedningen.Dom konstaterade också att även när det inte är
öppet så håller det mycket bilar vid gården.Anita tycker också aff det har varit
fint och roligt med Monica Frangeurs vandringff
Ingvar och Leif rapporterar från S:t Olofsdagen 400-500 besökare.
Försäljarna var nöjda.Övriga programpunkter har fungerat tillfredsställande.
Tore berättar om något mindre besök än tidigare år.Han oroades över att
någon eller några hade eldat i niirheten av stugan .Skall sätta upp en förbudsskylt
mot eldning i närheten av stugan.
Lena hade varit på besök i Hallamölla och tyckte att hon blivit så fint guidad.
Göran har inget från valberedningen men berättar atthan och Eva har varit på
besök på Byagården i Tomelilla.
Eva Karlsson tycker det iir posit'ut med donationen föreningen fatt..Föreslår att
man gör någon aktivitet.T.ex. en Andrarumsdag. Kolla med Sillaröds byalag.
Åke berättar att det varit en välbesökt friluftsgudtjänst på Krubbemölla och
att reparation och målning av fasaden på Krubbemölla är klara.
Gunilla tar upp problemet med invasiva växter som breder ut sig vid vissa ob.jekt.
Dessa måste tas bort och forstöras.Berättar också om en textilkonstnär som
använder gamla kläder till sina konstverk.Hon tycker också att det behövs fler
programpunkter där temat är att göra och uppleva saker.Det ligger i tiden.
Evaär inne på safilma tankegångar.Niir man jobbar med saker så kommer man
hela tiden pänya idedr,som arstidstemat.

10. Se punkt 3.

1 1. Övrig fråga:Clas berättar att föreningen fått en gåva.,Turistforeningens
Årsbok 1883-201 l.Ytterligare en bok har vi fått "stickspår till sockerbruk"

12. Ordflorande Clas Johnsson tackar för visat intresse ockh avslutar mötet.
Ett tack till Clas ftr kaffe och kakor.
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