Styrelsemöte i Albo Härads
Hembygdsförening

den 22
november 2021

1. Ordförande öppnar mötet. Dagordningens godkännande.
Närvarande: Gunilla Arvidsson, Göran Nilsson, Carina Almedal, Kerstin Svensson, Tore Jönsson, Lena
Hallin, Hans Nilsson, Henrik Valentin, Mikael Johansson, Mats Persson, Hans Falk, Eva Gustavsson
och Eva Karlsson.
Mötet valde Gert-Åke Ivarsson som ny adjungerad styrelsemedlem.

2. Genomgång av föregående mötesanteckningar
Godkänns och läggs till handlingarna.

3. Ekonomi
Alla bidrag har kommit in och samtliga räkningar är betalda. Påminnelse om att pengar på ringarnas
Swish-konton betalas ut efter beslut på respektive rings möte. Beslutades att Agusa Byalags
konto kan införlivas under Albo Härads Hembygdsförening. Byalagets stadgar samt ev.
styrelseprotokoll för Byalagets upphävande bör uppvisas.

4. Planer för underhåll av alla objekten, ansökningar om bidrag,
dokumentation av processen, behov av värme/ventilation i
byggnaderna.
Uppmaning att det ska göras 3-årsplaner över underhållsbehov för varje objekt. Detta kommer att
underlätta arbetet med att kunna ansöka om bidrag i rätt tid.
Det är viktigt att dokumentera hela processen, från upptäckt av underhållsbehov/ anbudsförfarande,
arbete och slutbesiktning. Dessa olika steg bör dokumenteras genom text/bild och kan publiceras på
hemsidan.
Hembygdsförbundet erbjuder webseminarier som Gunilla med flera medverkar i. I december tar man
upp klimatets påverkan på våra objekt och hur vi kan skydda dem. Gunilla återkommer med info om
detta.

5. Programkommittén, rapport, samarbete Vuxenskolan
Arbetet är i gång. Nästa möte 1 dec. Många inställda programpunkter fr 2020 kommer att
återanvändas. Vuxenskolan påminner om att deras logga bör synas på våra arrangemang.

Var finns loggan?

6. Inköp av projektor, visning, frågor om bilders ursprung
Projektor visades upp och mötesdeltagarna fick hjälpas åt att härleda bilders ursprung. Bilderna
kommer ifrån gamla hemsidans stora bildsamling, som emellanåt saknar bildtexter.

7. Söka bidrag Stöd för landsbygdsutveckling, tillgängliggöra genom
filmer. T.ex. Agusastugan
Bidrag kan sökas för fysiska och digitala lösningar för att öka tillgängligheten vid våra objekt.
Föreningen ska göra en gemensam ansökan (sen 31 jan). Styrelsemedlemmarna uppmanades att
fundera på vad man vill göra och avgränsa detsamma. Uppskatta tidsåtgång och kostnad.

8. Medlemsbladet i höst
Bladet om Bondrumsgårdens Stenprojekt är så gott som klart och kommer ut före jul.

9. Textilkommittén har haft första slöjdträffen
Nya medlemmar blev Annika Nilsson och Berit Andersson. Kommitténs viktiga arbete består av
slöjdträffar, programverksamhet och vård av föreningens textilier. Kerstin håller på att digitalisera
befintligt textilregister.

10.Hemsidan, Facebook, Instagram. Kiviks museum har länkat till vår
hemsida
Uppmaning att komma ihåg att skicka in bilder/texter till våra digitala platser. Kolla upp att aktuella
uppgifter finns på hemsidan! Hembygdsföreningen har numera länk till Kiviks Museum på hemsidan.

11. Skånsk Mölle förenings årsmöte i Albo 8 maj 2022.
Mölleföreningen kommer att besöka Skvaltan i Sillaröd, Krubbemölla och Mellby mölla. Invigning av
Skvaltan kommer att ev. ske 7 eller 8 maj. Mötet beslutade att kostnaderna för reparation av
Skvaltans gångbroar tas från Skvaltans konto.

12.Ravlunda skolas skolråd har möte 24 november
Ordförande och Claes kommer att närvara.

13.Halmodling
Intresserade kan närvara på möte under våren om odling och tröskning.

14.Rundan
Lena kommer att hjälpa till i Hallamöllagruppen.
Tore ska arbeta med Agusastugans jordkällare. Spökjägare har varit i Agusastugan. Kan ses på Maran
Paranormal på Youtube.
Hans berättade att julmarknaden i helgen gick bra och att rågen är sådd.
Eva K kommer att ha Julöppet i Agusastugan lö 27 nov kl. 13-16.

Göran informerade om att det har gjorts en antikvarisk kontroll av bagarugnen på Bondrumsgården
för att så småningom börja kunna använda densamma. Göran får uppdrag av mötet att jobba vidare
på avtal kring marken runt Skvaltan.
Mats berättade att Utsiktsplats vid Hallamölla är färdig.
Henrik informerade om att Högestad jobbar på att reparera väg och parkering till Krubbemölla.
Planer finns på att återställa ursprunglig trädgård vid Möllan. Loftgolvet och taket är i dåligt skick.
Behöver åtgärdas omedelbart. Kurs om vattenkvarnsteknik ska anordnas av Arbetets Museum. Fler
intresserade?
Eva G pratade om att Bondrumsgården var belyst vid Österlen lyser-helgen. Rotary i Ystad önskar
höra berättas om Bondrumsringens arbete.

15.Ringarnas aktuella styrelser
Viktigt att kolla så att uppgifter om objekten stämmer på hemsidan. Protokoll från ringarnas möten
kan också läggas ut på hemsidan.

16.Övrigt
Påminnelse om att hela styrelsen fungerar som Valberedning för tillfället. Fler medlemmar önskas,
speciellt från Rörum/vik-området.
Inga objekt från Albo Häradsförening finns med i Arbetsams Museiguide. Vore önskvärt?

17.Möten våren 2022
Årsmöte 27/4. Lämpligt att ringarna har sina årsmötet redan i mars, så att räkenskaperna är färdiga
till 27/4.
Textilträffar tredje onsdagen i månaden i Ravlunda skola.
AU 10/1 Styrelsemöte 12/1 18.30
AU 28/2 Styrelsemöte 2/3 18.30
AU 30/3 Styrelsemöte 6/4 18.30

18.Mötet avslutas
Vid protokollet: Eva Karlsson

