Protokoll fört vid styrelsemöte i Albo Härads
Hembygdsförening torsdagen 8 oktober 2O2O.

Nörvorande: Clas Johnsson, Leif Gulld6n, Hans Nilsson, lngvar Peters6n, Britt-Marie Persson,
Anita Ring Nilsson, Mats Persson, Gunilla Arvidsson, Eva Gustavsson, Nils-Ove Nilsson, Eva
Karlsson, Kerstin Svensson, Jan-Erik Broom6 och Carina Almedal.
Från valberedningen Göran Nilsson
Från Studieförbundet Vuxenskolan Maria Karlsson

Anmält förhinder: Annchristin Hurtig, Åke Hansson, Lena Hallin
Ordförande Clas Johnsson hälsar välkomna och öppnar mötet.

1. Föredragningslistan godkännes.
2. Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll

väljes Carina Almedal.

3.

Maria Karlsson informerar om Vuxenskolans samarbete med hembygdsföreningar
med syfte att främja vårt gemensamma kulturarv. Staten kan, via Vuxenskolan lämna
bidrag till kurser, föreläsningar, visningar, workshops och vandringar. Vid
cirklar/workshops/ mindre sammankomster ska rapport med deltagares namn och
personnummer skickas till Vuxenskolan. Rapport via telefon kan också fungera.
lnplastad info-skylt med Vuxenskolans emblem och text ska finnas på alla
föreningens objekt / arrangemang. Maria skickar över sådana till föreningen.
Vuxenskolans representant vill gärna närvara vid föreningens första möte i
Programkommittdn torsdagen l-9 novemb er 2020.

4.

Föregående mötes protokoll godkännes och lägges till handlingarna

5.

Carina lämnar ekonomisk rapport: Det har kommit in

tt4

000 kr i medlemsavgifter.
H em bygdsföreningens erhål lna donation til I Skvalta n påverkade inte Länsstyrelsens
redan beviljade bidrag till reparation av Skvaltan. Föreningens ekonomi ser positiv ut
just nu, mycket tack vare erhållna donationer. Dock väntas snart räkningar för årets
stora underhållsarbeten på de olika objekten att komma in efter avslutade arbeten.
Det rörliga elavtalet i Agusastugan har skrivits om på tre år.

6.

Kerstin har påbörjat arbete med att städa gamla hemsidan och föra över relevanta
inlägg till nya hemsidan.

7.

Höstens medlemsblad med bilder från årets arrangemang skickas till Gunilla senast
15 okt. Gunilla efterlyser många bilder.

8.

Underhållsarbetena vid Skvaltan och Krubbemölla är klara. Bondrumsgården ej klar
och diskussion följde om Bagarugnen som eventuellt inte går att återställa till ett
rimligt pris. Kanske ska man ha den med i en ny Åtgardsplan i stället?
Nya fönster i Agustsugan ska vara på plats före oktober månads slut.
I Hallamölla ska lastbryggan göras vid.
I St. Olof ska nya bänkar och bord snickras av de gamla vingbalkarna.
Mellby Mölla ska låta sytill och förstora de gamla seglen till en kostnad av4000 kr.
Åkarps Brydestua behöver nytt tak nästa år. Dags att söka bidrag.
Diskussion om det finns flera takläggnings-entreprenörer på marknaden.

9.

Aktuellt från Skånes Hembygdsförbund: Deadline för den nya besöksfoldern har
skjutits fram till 1- januari. Bilder med info om planerade aktiviteter 202L, beskrivning
av de olika objekten samt öppettider/kontaktuppgifter ska skickas till Eva Gustavsson
senast L5 december.

L0. Medlemskap i ArbetSam kan innebära tillgång till kurser bl.a. i Kvarnmekanik, som
ska hållas i Blåherremölla

tillvåren.

11. Rundan: I St. Olof har nya engagerade personer målat Byastugan.
Glimmeboda ställer in årets julmarknad. Ljusstöpningen har ägt rum. Stöpta ljus ska
ev. säljas iAgusastugan23 november. Monica Frangeur ska ha 5 vandringar vid
Glimmebod a 2021.
Jan-Erik är bekymrad över årets nedskräpning och parkeringskaos i Hallamölla.

Hur ska det bli 2O2L?
Gunilla berättar att föreningen har 134 följare på Facebook och 106 följare på
lnstagram. Många inlägg har även delats vidare till andra grupper på Österlen.
Carina påminner om Leaderprojektet Österlens vattendrag som ska ha en
sammankomst vid Klammers bäck24 okt. Anmälan.
Bondrumsgården önskar skylt ute vid riksväg 19. Tidigare ansökningar har avslagits.
Kanske dags för ett

n$t försök.

Agusastugan ska bli belyst vid Österlen lyser-helgen.

frågor: Föreningen har skickat gåva till Cancerfonden till
Glimmebodagruppen har gjort detsamma

12. Övriga

Eva Lindgrens minne.

13. Mötets avslutande.
Nästa styrelsemöte

tu

ti 8 december.
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