
Protokoll fiirt vid styrelsemöte i Albo Härads
Hembygdsfiirening tisdagen den 10 mars 2020.

ALBO
NG

Ncirvarande:Clas Johnsson, Jan Erik Broomd,Ingvar Petersdn,Annchristin Hurtig,

Hans Nilsson, Britt Marie Persson, Anita Ring Nilsson, Åke Hansson, Mats Persson,

Gunilla Arvidsson, Eva Gustavsson, Lena Hallin, Nils Ove Nilsson, Eva Karlsson,

och Tore Jönsson.

Fran Mellby mölla Lars Göran Sendr6n.

Från valberedningen Göran Nilsson.
AnmriltJbrhinder: carina Almedal, Leif GulldÖn och Tina Tannander.

1. Ordftirande clas Johnsson hälsar välkomna och öppnar mötet.

Föredragningslistan godkännes.

2. Till att jiimte ordforanden justera dagens protokoll våiljes Ingvar Petersdn.

3. Föregående mötes protokoll godkiinnes och lägges till handlingarna.

4. Maria Karlsson fran studieftirbundet Vuxenskolan har llimnat återbud.

5. Clas liimnar en ekonomisk rapport: Föreningens bokslut iir lämnat till Siv

Björk.Ringarna har l?imnat sina arsredovisningar fttr 2019. Bidrag pål0.000:-

. har liimnats av Simrishamns kommun Clas har skickat ansökan om bidrag till
Tomelilla kommun på 25.000::,

Förslaget att ftireslå årsmötet att bibehålla ofiiriindrad medlemsavgift

på 1S0:-/person ftir 2021 beslutas av styrelsen.

6. Medlemsregistret: Det har kommit in 107.000:- hittils i medlemsavgifter'

En hel del nya medlemmar har betalat avgiften-

7 . Tomelilla kommun planerar att tilltimpa nya riktlinjer ftir bedömning av bidrag

till foreningar och andra verksarnheter.

Eva Gustavsson har vaÅtpä2 st informationsmöten som Tomelilla kommun hållit

i frågan. Det var stor uppslutning till mötena som vittnade om ett stort intresse

Aan otita ftlreningar. Rörig information tyckte Eva och det forekom mycket

kritik mot dom nya riktlinjerna. Bidrag till aktiviteter for barn och ungdom

kommer, enl.dom nya riktlinj ema, attprioriteras. Enl. kommunen skall

aktiviteter, d?ir bidrag sökes, endasat rikta sig till Tomelillabor!?

Eva och Tomas Leandersson har tillsammans skickat in ett remissvar till Tomelilla

Kommun.
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8. Aktuellt från Skånes Hembygsftirbund: Skånes Hembygdsforbund håller årsmöte

dert26 april. Den 9 maj arrangeras ett "mingeltorg" i Malmö dåir ftireningar kan

presentera sina program och även informera besökare om sina verksamheter.

Den 16 maj hålls en träff i Åhus, som handlar om textilier.
Det kommer att hållas en information om någon typ av släktforskning, for vår del

den 8 juli.
Kretsmöte den 17 mars kl 18.00 på Glimmebodagarden.

9. Rundan:
Eva Karlsson visar en tavla som hiingt i Andrarums ftlrsamlingshem. Motivet på

tavlan visar " verkapengar". I fortsättningen finns tavlan i hembygdsftireningens

arkiv.
Ingvar Petersdn informerar om deras årsmöte den24 mars och och att "balkama"
till möllorna är uppsågade och finns på Holmasågen.

Tore Jönsson visar tidningen "Österlen" diir det star en artikel om Agusastugan.

Hans Nilsson berättar att dom haft årsmöte på Glimmebodagården och att dom

planerar filr kretsmötet.
Jan Erik Broomd håller päatt göra en dörr till Hallamölla och Mats Persson

informerar om deras arsmöte den 14 mars.

Eva Gustavsson berättar om Bondrumringens årsmöte den 11 mars och önskar

alla välkomna.Berättar också att det varit mycket vatten runt gården men att

situationen ftirbättrats.Dom har också fätt erbjudande om en donation av gamla

snickeriverktyg.Visar foton på dessa.

Nils Ove Nilsson informer om deras årsmöte denlT mars.

Lars Göran Sendrdn berättar om vingarna till Mellby mölla.
Göran Nilsson rapporterar från valberedningens arbete.Sista dagen ft)r avsägningar

den 15 mars.
Britt Mrie Persson berättar lite om att swishproblematiken på Glimmeboda, som

nu verkar vara löst.

10. Övriga frågor: Eva Gustavsson vill att floreningens proglam skall finnas på

Skanes Hembygdsforbunds hemsida och även att detta skall finnas på var egen

hemsida. Eva skall ftirsöka fixa detta.

Clas informer om en inbjudan ftireningen fätt, attbesöka Artillerimuseöt i
N. Åsum den 7 april.

l l.Ordforande Clas Johnsson tackar ftir visat intresse och avslutar mötet.

Ett tack till Clas ftir kaffe och fastlagsbullar.
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