Protokoll styrelsemöte via
Zoom

den 12 januari
2022

Närvarande via Zoom : Gunilla A, Kerstin S, Göran N, Carina A, Eva K, Henrik V, Jan-Erik B , Eva N och
Gert-Åke I.

1. Ordförande öppnar mötet. Dagordningens godkännande.
2. Genomgång av föregående mötesanteckningar
Mötet i Ravlunda skola 24 nov utmynnade i att Hembygdsföreningen ska utse en representant som
ska delta i planeringen av skolans underhåll. Ordföranden har några tänkbara kandidater.
Förteckning över aktuella styrelser i Bondrum och Hallamölla efterlyses. Skickas till
info@alboharad.se
Mötesanteckningarna godkännes och läggs till handlingarna.

3. Ekonomi
1 375140 på kontot vid förra årets slut. Pengar på Swishkontona (15 000 kr) ska skickas till respektive
ställe. Plusgirot avslutat. Högestad har betalt till Krubbemölla. Glimmeboda och Bondrum har
bidragit med 10 % för reparationer. Lokalhyra på 8000 för Ravlunda skola betalt. Lokalbidrag från
Simrishamns kommun utbetalt. 710 medlemmar i föreningen.

4. Enkät om verksamheten att redovisa
Svar senast 20 januari. Fattas uppgifter från Hallamölla om antal arbetstimmar och besöksstatistik.

5. Söka bidrag från Investeringsstöd för hembygdsföreningar hos
Jordbruksverket (Utvecklingsstöd för landsbygden)
Bidrag ska sökas senast 31 januari. Krubbemölla är på gång med en ansökan för att öka
attraktionsgraden vid möllan. Carina, Gunilla och Henrik ska träffas och skriva ihop ansökan.

6. Sökta bidrag från regionen
Sökta bidrag: Agusa 145 000 kr, Bondrum 266 000 kr, Glimmeboda 163 000 kr och Hallamölla 50 000
kr. Inga bidrag beviljade ännu. Skorsten på Glimmeboda har lösa stenar. Göran kontaktar Hans.

7. Medlemsbladet
Ska skickas ut inom kort med uppmaning att ringa eller hålla koll på Hemsidan, Facebook och
Instagram för eventuella kommande arrangemang. Viktigt att ringarna försöker att hålla sina
årsmöten på utsatt tid.

8. Programkommittén
Möte 19 januari skjuts fram. Förhoppningsvis kan programmet komma ut i slutet av mars. Kanske kan
en kurs i byggnadsvård i samarbete med Vuxenskolan anordnas till hösten.

9. Hemsidan, Facebook, Instagram
Glöm inte att skicka bilder/texter till våra sociala medier!
Kerstin jobbar på med textilregistret, som har fått en ny layout. Hon får det utskrivet av Vuxenskolan
för att kunna användas vid kommande inventering. En ny mall har skapats för att kunna registrera
nya textilier.
Det finns 600 filer från gamla webben, som Kerstin kommer att behöva hjälp med att identifiera för
eventuell publicering. Temat Eldsjälar är startat, fortsättning följer. Kerstin efterlyser namn på
eldsjälar ute på våra objekt.

10.

Textilkommittéen

Valborg Johnsson har gått ur textilkomittéen.

11.

Arkivet i Brösarp

Gunilla har kontaktat Brösarps Byagille. Ingen hyra betalas för arkivet som består av en uppvärmd
källarlokal.
Gunilla, Kerstin och Eva ska under vintern börja städa i arkivet i Ravlunda skola.
Vad ska gallras? När ska det gallras?
Ska vi flytta vårt arkiv till Kiviks Museum när de får nya lokaler?

12.

Medlemskap i Skånes arkivförbund

Kerstin har kollat om medlemskap i Skånes arkivförbund skulle vara till nytta för oss. Bara om vi väljer
att flytta vårt arkiv till Lund.

13.
Klippa gräs, ängsmark-biologisk mångfald runt våra
anläggningar
Viktigt att tänka på tillgängligheten och att det måste vara fritt intill byggnaderna.

14.

Rundan

Göran har varit i kontakt med Joakim Olsson angående det skyddsvärda området kring Skvaltan.
Väntar på besked. Väg i närheten bör inte blockeras. Ny parkeringsplats kan iordningsställas av
Joakim. Skvaltan får bekosta krossgrusen. Bidrag ska sökas för utveckling av tröska till
råghalmsprojektet. Planerad sådd intill Bondrumsgården i oktober. Allsäd i Sösdala har lämpligt
utsäde. Man har proveldat bagarugnen på Bondrumsgården.
Eva Norrsell framförde att Sillaröds Byaförening förordar ett servitut över marken kring Sillaröds
Skvaltkvarn. De vill gärna ta del av innehållet i Per Johan Gustafssons testamente. Halmtaket på
Skvaltan behöver läggas om under 2023. Arrangemang med musik, föredrag och Sillarödslimpa i maj
vid Skvaltan, för att minnas att det är 100 år sen möllan lades ner. Samarbete med Regional

Matkultur i Skåne där Skvaltan ingår i en broschyr med förslag på olika rundor i Skåne. Ett
kombinationslås behöver sättas på Skvaltan.
Henrik rapporterar att lofttaket på Krubbemölla är på gång att repareras. Henrik går på kurs i
Vattenkvarnsteknik. En promenadslinga kallas Möllestigen ska röjas fram.
Granen och tomten ska bort från Agusastugan 13 januari berättar Eva K.
Gunilla berättar om gamla traditioner kring Knut och Felix. Glimmeboda gjorde felixgubbar för ett
antal år sedan. I Sankt Olofs Byalag avgår Leif Gulldén som ordförande, men vill fortfarande sköta
möllan och vara föreningens kontaktperson. Gunilla ska även kontakta Siv Björk.

15.

Årsmöte, ringarnas årsmöte, valberedning

Förhoppning om att årsmötena ska kunna hållas enlig planerna. Önskvärt att revisionsberättelser
från ringarna kommer in under mars månad.

16.

Övriga frågor

17.

Nästa möte

Styrelsemöte 2 mars 18.30.

18.

Mötets avslutande

Vid protokollet: Eva Karlsson

