Protokoll fiirt vid styrelsemöte i Albo Härads
Ilembygdsftirening torsdagen den 6 februari 2020.
ALBo HÄRADS
HEMBYGDSFÖRENING

Ncirvarande:Clas Johnsson, Annchristin Hurtig, Nils Ove Nilsson, Jan Erik Broomö,
Hans Nilsson, Anita Ring Nilsson, Britt Marie Persson, Åke Hansson, Eva Karlsson,
Mats Persson, Tore Jönsson och Carina Almedal.
Från valberedningen Göran Nilsson.
Anmriltforhinder:Gunrlla Arvidsson, Lena Hallin, Leif Gullddn,lngvar Petersön,
Eva Gustavsson och Tina Tannander.

1.

Ordftirande Clas Johnsson hälsar välkomna och öppnar mötet.
Föredragningsli stan godkännes.

2.

Till

att jämte ordftlranden justera dagens protokoll väljes Tore Jönsson.

3. Föregående mötes protokoll godkännes

4.

och lägges

till handlingama.

Carina delar ut resultat- och balansrtikningar och ltimnar en uttömmande
ekonomisk rapport. Bokftiringen ftir 2019 är klar ooh kan liimnas till revisorerna.
Det saknas årsredovisning från någon av ringarna. Styrelsen godktinner
bokslutet.
Britt Marie redogör om swishproblematiken på Glimmebodagården. Det kommer
att ordnas ett eget Swishkonto ftir Glimmebodaringen. Diskussion ftljer.En del
problem med detta även i Hallamölla. Beslutas att Britt Marie Persson ftir
Glimmebodagruppen öppnar nytt bankkonto som ansluts till Swish.

5. Verksamhetsberättelsen ftr 2019: Clas går igenom verksamhetsberättelsen
diir en del kompletteringar har gjorts med fler tidningsartiklar om
Bondrumsgården.StlT elsen beslutar att godkiinna verksamhetsberättelsen
2019 och undertecknar densamma.

ftir

6. Albo Hiirads Hembygdsftirenings

årsmöte den 16 april2020 i Ravlunda skola.
Program: Musik av Albo spelmanslag, visning av folkdråikter och lotteri.
Åke ordnar lotteriet. Göran,Eva,Kerstin och Åke fixar ftrt?iring , som det skall
bjudas på.

7

.

Program 2020: Clas delar ut det nya programhäftet ftr 2020. Alla iir överens om
att det åir ett jättfint program. Clas riktar ett stort tack till Ola Gunnarsson och
programkommittdn ftir arbetet med programhiiftet.
Kostnader ftir programhäftet: 23000:- ftir tryck och utskick. 3000 ex trycktes.

8.

Vuxenskolan har flyttat till Simrishamn.Clas har varit diir och träffat Maria
Karlsson som giirna vill komma ut och taffaoss och diskutera eventuella kurser
Hon kommer att bjudas in till styrelsemötet den 10 mars.

9. Kretsmötet

den 17 mars på Glimmebodagården. Anmälan senast den 10 mars.
Program: Vi kommer attberätta om arbetet med ftireningens program för 2020.
Glimmebodagruppen ordnar ftirtiring och någon programpunkt. Monica Frangeur
ska tillfrågas ft)r information om vandringarnapå Glimmeboda.

10. Öwiga frågor: Diskussion om utdelning av ftirtjänsttecken på årsmötet.
Styrelsen har tre forslag: Clas Johnsson,Åke Hansson och Eva Nilsson.

Rundan:
Annchristin berättar om god uppslutning på slöjdträffarna.
Nils Ove berättar om den planerade visningen av möllan niir vingarna satts upp.
Jan Eric och Mats håller på med reparationsarbeten.Har kollat lärkträd,som
Högestad f;illt.Kan komma till nyfta vid reparationerna.
Göran reporter fran Bondrum:Styrelsemöte den 6 feb. Det skall f;illas några gamla
träd vid gården som står på grannens tomt. Han beråittar också att brunnen har
svåimmat över och det finns risk ftir fukt i en av liingorna. Dom skall forsöka siinka
vattennivån med en driinkbar pump.Han berättar också att dom har en bussresa

t-.

bokad.
Från valberedningen: Göran har varit i kontakt med Mikael Johansson Grevlunda
och Kerstin Svensson Vitaby som båda kan tiinka sig att ställa upp i styrelsen.
Ingen har velat ställa upp som ordforande.Om detta inte går att lösa erbjuder sig
Göran att ätaga sig jobbet som ordforande.
Göran jobbar vidare med att våirva folk till styrelsen.
Glimmebodaringen håller på med planering av vårens aktiviteter.Årsmöte den

l8

feb.

Åke informerar om bussbesöken på ISubbemölla.
I

11. Nästa styrelsemöte den 10 mars

\

12. Ordftirande Clas Johnsson tackar ftir visat intresse och avslutar mötet
Eu tack till Clas ftir kaffe och kakor.
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