Protokoll fört vid styrelsemöte i Albo Härads
Hembygdsförening tisdagen den 11 augusti 2O2O.

Nörvorande: Clas Johnsson, Annchristin Hurtig, Hans Nilsson, Britt-Marie Persson,
Anita Ring Nilsson, Mats Persson, Gunilla Arvidsson, Eva Gustavsson, Lena Hallin, Nils-Ove
Nilsson, Tore Jönsson, Eva Karlsson, Kerstin Svensson och Carina Almedal.
Från Mellby

Mölla

Lars Göran Sendr6n

Från valberedningen Göran Nilsson

L

Ordftirande Clas Johnsson hälsar välkomna och öppnar mötet.
Föredragn ingslistan godkännes.
Till sekreterare vid dagens möte väljes undertecknad.

2.

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljes Eva Gustavsson.

3.

Föregående mötes protokoll godkännes och lägges till handlingarna

4.

Carina lämnar ekonomisk rapport: Det har kommit in 113 100 kr i medlemsavgifter
för 754 medlemmar. Det har kommit in ca 20 000 kr via Swish under jan-juni.

Föreningen har betalt av 30 000 kr på lån.
Albo Härads Hembygdsforening har fått en donation från Per Johan Gustafsson till
minne av Brita och HjalmarGustafsson på Uråsa. Donationen ska användastill skötsel
och underhåll av Skvaltan med omgivande tomt. Länsstyrelsen har redan beviljat ett
anslag på 200 000 kr för underhåll av Skvaltan och reparation av spången. Diskussion
följde huruvida man skulle tacka nejtill detta bidrag, eftersom föreningen har fått

donationen. Beslut fattades att meddela Länsstyrelsen hur ekonomin har förändrats
och därefter låta Länsstyrelsen fatta beslut om utbetalning av bidrag eller ej.
Revisionen av 2019 års bokslut är färdig.

5.
6.

Höstens medlemsblad ska innehålla bilder och liten text på vad som har hänt under
sommaren. (arrangemang, underhållsprojekt m m ) Bild och text skickas till Gunilla
senast i början av oktober.
Ny plan för underhållsarbeten 2021 måste göras före mitten av oktober, för att man
sedan ska kunna söka bidrag från Länsstyrelsen. Diskussion om höstens
underhållsarbeten vid Agusastugan, Bondrumsgården och Krubbemölla. Farhågor
lyftes om att det kan bli svårt för entrepenören att klara satt tidsram.
Bondrumsgårdens 3-årsplan går ut vid årsskiftet. Ny plan? Mellby mölla behöver

förstoring av segel.

7.

Mellby Hembygdsring har svårt att rekrytera personer till styrelse. Dock finns
frivilligarbetare till markarbeten. Ringen kommer att upplösas vid årsskiftet och
handlingar och tillgångar går till Albo Härads Hembygdsförening allt ent
hembygdsföreningens stadga r.

8.

Aktuellt från Skånes Hembygdsförbund: lnte troligt att Kretsmötet i Glimmeboda blir
av' Kanske i digital form i stället. Årsstämman i Ängelholm 20 sep en person kan få
åka från föreningen. En ny besöksfolder ska göras tillvåren. Vart och ett
byggnadsminne/ besöksmål ska skicka text och bild till Eva Gustavsson som sedan
skickar det vidare.

9.

Hur ska föreningens alla pärmar mm arkiveras? Det finns for tillfället tillgång till
arkivering i Ravlunda skola och i Kommunarkivet i Brösarp. Ett arbete väntar om man
ska digitalisera värdefulla handlingar. Man kan lämna in handlingartillArkivcentrum
Syd. Bör ett brandsäkert skåp köpas in?

L0. Servitut fcir vattenledning i Bondrum är klart via Lantmäteriförrättning.

11. Rundan:
Kerstin Svensson från Vitaby presenterade sig. Hon är en eventuellt kommande
styrelseledamot med goda lT-kunskaper.
Eva Gustavsson

berättade om författarkväll med Gert Lagerstedt och Bertil
Wilhelmsson på Bondrumsgården.
Göran Nilsson informerade om att spökjägare hade varit på gården och letat efter
spöken/röster eller något annat. Per-Åke Karlsson ledde informationskväll om per

Albin-linjen vid ett värn på Ravlunda skjutfält.
Eva Karlsson berättade om många cyklister som passerat Agusastugan
under

sommaren. Tore Jönsson efterlyste bättre hemsida för info om stugan. Halmtäckning
på gång i Agusa.

Glimmebodagruppen rapporterade om osedvanligt många bilar på parkeringen.
Linberedning har genomförts och film finns på Facebook. Ljusstöpningen kommer
kanske att genomföras.
Annkristin Hurtig meddelade att många aktiviteter iTextilkommitt6n har blivit
inställda. Föreningen har mottagit gåvor bland annat en mansskjorta, som går
bra att
låna. Annkristin efterlyser en särskild mailadress till lnstagram som har
94 fciljare.
Nils-Ove Nilsson och Lars Göran Sendrdn informerade om Mölledagen i Mellby
med
80 besökare. En extra mölledag lockade ytterligare 2g personer.

Mats Persson berättade att det har varit ovanligt många besökare vid Halamölla.
Tidvis har det varit stora problem med parkering och nedskräpning. Guidning
har
fungerat med flera guider och olika in- och utgångar.

Gunilla Arvidsson efterlyser texter och bilder till föreningens Facebook-sida som för
tillfället har L22foljare. Tänk på att ha medgivande från personer på fotona!
Åkarps brydestua behöver nytt tak omgående. Kristoffer kan kanske fixa det, enl.
Gunilla.

från Bästekille har skrivit. Det är en
dagbok från åren 1870 till 1930. Finns att köpa för 100 kr.

Clas informerar om en bok som Nils Roland

12. Övriga frågor:

Tidsmaskinen fungerar inte längre och har blivit utbytt mot appen Shuttle. Dock är
inte informationen uppdaterad. Kontakta Desir6e eller Karin på Kulturoch Fritid i

Tomelilla för ändringar!

Nästa styrelsemöte to 8 oktober

13. Mötets avslutande
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