
Protokoll fiirt vid styrelsemöte i Albo llärads
Hembygdsfiirening tisdagen den 3 december 2019.

ALBO RADS
HEMBYGDSFÖRENING

Ntirvarande; Clas Johnsson, Åke Hansson, Gunilla Arvidsson, Ingvar Petersdn,
Jan Erik Broom6, Annchristin Hurtig, Eva Gustavsson, Mats Persson, Hans Nilsson,
Lena Hallin, Carina Almedal och Tore Jönsson.
Anmahfarhinder: Anita Ring Nilsson, Eva Karlsson, Nils Ove Nilsson, Britt Marie
Persson, Leif Gullddn, Göran Nilsson och Tina Tannander

1. Ordftirande Clas Johnsson hälsar välkomna och öppnar mötet.
Föredragningslistan godktinnes.

2. Till att jämte ordftiranden justera dagens protokoll väljes Hans Nilsson.

;'
3. Föregående mötes protokoll godkiinnes och lägges till handlingama.

4. Carina delar ut balans- och resultatrapporter och l?imnar en bra ekonomisk
rapport.Nästan 800 medlemmar harbetalat in 119.060:- i medlemsavgifter.
Swish fungerar bra och det kommer in mycket pengar med detta betalningssätt.
Tore har ett önskemål att han skall kunna kontrollera hur mycket som betalas in.
Carina kollar möjligheten till detta.
Styrelsen beslutar att använda årets 6000:- från Andrarumsdonationen till
åtgåirder på Skvaltan

5. Medlemsbladet ligger på tryckeriet. En elogo till Clas ftr det fina arbete
han lagt ner på medlemsbladet. Gunilla och Annchristin rapporterar om
arbetet med facebook och instagram.Efterlyser mer bilder och annat material.

6. Clas och Gunilla rapporterar från arbetet med 2020 {rs programblad. Redogör
ftir hur programmet kommer att läggas upp. Följer ungeftir tidigare års tidsplaner.
Styrelsen beslutar att öka antalet ex av programbladet till 3000 st ft)r att kunna
öka spridningen.

7. Fastighetsunderhåll: Clas har skickat in bidragsansökningar till låinsstyrelsen ftir
Skvaltan, Åkurpr brydestua och Krubbemölla.
Clas har anyo fått frågan från Tomelilla kommun om vår ftirening vill överta
ansvaret fiir Koboen. Styrelsen beslutar, efter diskussion, atl"liggalägt" i
i den hiir frågan.

8. Clas informer om Temaresor. Del iir sista aret som det drivs i nuvarande form.
Intresset iir ftir litet.Resorna kommer troligen att uppstå i en ny skepnad.
Han berättar också om "Projekt Tourism in Skåne" som har haft ett möte i Åhus
där Clas och Eva Karlsson var med. Tanken med detta projekt är att kommuner
i sydöstra Skane skall samarbeta med ftireningar, hotell och bed and breakfast
ft)r att locka utländska turister att besöka oss.



9 Rundan: Gunilla har diskuterat med Nils Ove om att skaffa några bra utemöbler

till Mellby mölla och Åkarps brydestua om besökare vill sitta ner och ta en fika.

Dom pratade också om att det skulle vara intressarf- at|filma n?ir vingarna skall

sättas på plats igen.

Annchristin berättar att foreningen har fått en gåva av Ingemar Bjerkborn som har

ägts och tillverkats av hans mor Gurli Bjerkborn. Gåvan bestod av två stycken

h?iradsdrtikter och en docka i hiiradsdriikt
lngvar berättar att ca 40 pers besökte deras "Österlen lyser". Han berättar också att

virket till vingbalken har legat till torkning och skall sågas upp till sommaren'

Jan Eric och Mats har en del reparationsarbeten som skall göras på Hallamölla.

Eva berättar om Bondrumsgården som var upplyst under "Osterlen lyser".

Eva liimnar också en rapport från kretsmötet i Ingelstorp.Ett bra möte.Nästa

kretsmöte i mars 2020 är Albo värd for. Glimmeboda ftireslås som mötesplats.

Lena har varit och titta på julmarknader tillsammans med ett av barnen. Hon

frapperades av det dåliga intresset for hantverk och hemslöjd som den;mgre

genårationen har. Diskussion foljer på vad orsaken till detta ointresse kan bero på.

äans berättar om julmarknaden på Glimmeboda.Skall också stå på Bengtemöllas

och Lokalftireningens julmarknader.

10. se o.Rundan" diir Annchristin berättar om gåvan ftlreningen fått.

11. Sammanträdestider 2020:6 februari,lO mars och årsmöte den 16 april.

12. Claspåminner om inliimnandet av statistikuppgifter på arbetade ideella timmar

och besökararfialpäobjekten under det året.

Informerar också om öppet hus på Vuxenskolan i Simrishamn måndagen

den16112..Drop in kl 13.00 - 18.00

13. Ordlorande Clas Johnsson avslutar mötet och tackar ftir visat intresse.Han tackar

också alla ftir det gångna aret och önskar God Jul och Gott Nytt år.

Ett tack till Clas ftir dom goda hembakade bullarna och det goda kaffet..
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