
KRONOBERGS LÄNS HEMBYGDSFÖRBUND

Protokoll fört vid Hembygdsförbundets årsmöte i Urshults församlingshem den 7 mars 
2020

Innan stämman kunde de närvarande besöka kyrkan samt föreningens museum och 
nybildade bibliotek.

Före årsmötet utdelades Hyltén-Cavallius medaljen i silver och brons. Följande personer 
erhöll medalj för förtjänstfulla insatser i hembygdsrörelsens anda. Silver: Krister Ljungberg, 
Hörda/Lagan. Brons: Göran Högstedt, Kalvsvik, Allan Mattsson, Öjaby, Douglas Thelin, 
Älmhult, John Nilsson, Urshult, Gunnar Andersson, Urshult, Carl-Magnus Gripenhed, Ljungby 
samt Klas Samuelsson, Urshult. 

Efter medaljutdelningen vidtog årsmötesförhandlingarna.

§ 1. Claes Sjöblom, Urshult, valdes till mötesordförande. 

§ 2. Samuel Palmblad valdes till sekreterare.  

§ 3. Justeringspersoner tillika rösträknare. Till justeringspersoner tillika rösträknare utsågs 
Per Ragnarson, Lenhovda, och Carl-Gustav Andreasson, Moheda. 

§ 4. Fastställande av röstlängd. Avprickad anmälningslista utgör aktuell röstlängd.

§ 5. Årsmötet fann att årsstämman var stadgeenligt utlyst. 

§ 6. Dagordning och tilläggsärenden. Dagordningen fastställdes, inga tilläggsärenden tillkom. 

§ 7. Verksamhetsberättelsen var utskickad tillsammans med kallelsen och densamma 
presenterades även på skärm under mötet. Inga frågor ställdes.

§ 8. Bokslut, balansräkning och resultat. Ett överskott på 1 637 kronor redovisas. Förbundets 
ordförande Kjell Gustafsson redogjorde för att förbundet har ny kamrer varvid presenterat 
underlag ser lite annorlunda ut än tidigare. Revisorerna har inte meddelat erinran men ett 
mer preciserat material kommer att utarbetas vid nästa årsmöte när kamreren är helt insatt 
i förbundets ekonomi. Representant från Dräktrådet påpekade att bidrag från förbundet har 
försenats.

§ 9. Revisionsberättelse. Revisorernas berättelse lästes upp och det fanns inget att erinra. 

§ 10. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihetet för 2019. 

§ 11. Arvoden. Styrelsen arbetar ideellt men erhåller reseersättning enligt fastställd 
schablon. Ingen ändring beslutades avseende ersättningar.

§ 12. Inkomna motioner och styrelsens yttrande över dessa. Kjell Gustafsson läste upp en 
motion angående förslag till namnändring där epitetet ”hembygd” idag upplevs diffust för 
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många människor. Det behövs ett förtydligande där rörelsens roll inom exempelvis miljö- 
och kulturarvsområdet preciseras. Namnet Sveriges Hembygds- och Kulturarvsförbund 
diskuterades och årsmötet biföll motionen och beslutade att skicka densamma till 
riksförbundets årsstämma.  

Val av funktionärer inom förbundet

§ 13. Kjell Gustafsson, Gårdsby, omvaldes till ordförande.  

§ 14. Evy Thörnqvist, Diö, Ulrika Linde, Södra Sandsjö, Sven-Ivar Svensson, Åseda, Lars Palm, 
Tävelsås, Mats Karlsson, Linneryd, Frida Stenland, Tävelsås och Roger Söderling, Älmeboda 
föreslogs till omval två år. Förslaget godkändes och samtliga omvaldes.

§ 15. Val av revisorer plus suppleant. Till revisorer med suppleanter valdes Birger Jonsson, 
Braås, (sammankallande) och Kjell Bladh, Växjö, ersättare Rune Hagman, Gemla och Per 
Ragnarson, Lenhovda. Förslaget godkändes och samtliga omvaldes.

§ 16. Förbundets representant i Dräktrådet. Birgitta Blix, Älghult och Anna-Karin Palm, 
Älghult omvaldes. 

§ 17. Förbundets representanter i stiftelsen Smålands museum. Kjell Gustafsson och Evy 
Thörnqvist omvaldes liksom dess ersättare Georg Frisk, Lenhovda och Roger Söderling.

§ 18. Förbundets representant i stiftelsen Gustafs Bjursjö. Kjell Gustafsson omvaldes. 

§ 19. Valberedningen. Roland Cronholm, Älghult, Gunnel Nilsson, Agunnaryd och Kent 
Brennander, Moheda, har utgjort valberedning under 2019.  Dessa omvaldes.

§ 20. Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift, 300 kronor/medlem, 700 
kronor/förening och 2 000 kronor/stiftelse, vilket också godkändes. 

§ 21. Verksamhetsinriktning för innevarande år presenterades. Kjell läste upp föreslagen 
verksamhetsinriktning och innehållet visades även på skärm. Synpunkter på att 
industriminnesarvets dokumenterande bör återbördas i verksamhetsinriktningen, vilket 
beslutades. 

§ 22. Förslag till budget för innevarande och nästkommande år. Ordföranden gick igenom 
föreslagen budget där bl.a. önskemål om hembygdskonsulent åter betonas. IVoS blir dyrare 
men årsboken klaras av relativt oförändrat avseende prisbild då utskick via post i stor 
utsträckning kan undvikas. Påpekades att Dräktrådets årliga bidrag på 4 000 kronor måste 
tydliggöras i budget samt att förbundet släpar efter i utbetalning. Påpekades att styrelsen 
inte föreslagit budget för framförvarande år vilket egentligen står i stadgarna. Ordföranden 
medgav att detta inte görs beroende på svårigheter att sia om framtida ekonomiska medel. 
Efter förtydliganden kunde föreslagna budget fastställas.
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§ 23. Information om förbundets hemsida och medlemsregister. Sven-Ivar Svensson 
redogjorde för nuvarande läge. Sven-Ivar är ovan vid nuvarande gränssnitt men börjar lära 
sig. I övrigt fungerar hemsidan rimligt bra men vi bör bli snabbare på att lägga ut protokoll 
och årsböcker. Flera föreningar har hemsidor vilka inte redovisas på förbundets sida. Detta 
måste uppdateras liksom att ansvarig webbredaktör vid förbundet också redovisas i IVoS. 

§ 24. IVoS. Information om IVoS lämnas. Nästa manusstopp 10 april. Föreningarna 
uppmanades att skicka in planerade sommaraktiviteter.

§ 25. Information om Gustafs Bjursjö. Kjell Gustafsson, tillika kassör i stiftelsen, berättade 
kort om verksamheten. Husen ska bl.a. målas om i år.

§ 26. Information om kulturarvscentrum. Samuel Palmblad berättade mycket kort och 
betonade att museet medverkar i större utsträckning i arbetet med årsboken och IVoS. 

§ 27. Årsboken. Kjell Gustafsson berättade om senaste årsboken, Olyckor och dramatiska 
händelser i länet, vilken mottagits mycket positivt. Nästa årsbokstema handlar om barn.

§ 28. Dräktrådet. Anna-Karin Palm berättade om 2019 års verksamhet där en rad skilda 
aktiviteter hållits. Verksamhetsinriktning 2020 lästes också upp. Databasen Primus används 
flitigt. Digitalt museum är utmärkt i sammanhanget. 

§ 29. Hembygdsförsäkringen. Försäkringsansvarige Göran Engqvist berättade om 
försäkringsläget och vilka stöd föreningarna kan få genom hembygdsförsäkringen. Göran 
informerade om kursen Säker hembygdsgård som hembygdsförsäkringen administrerar. 
Sönderfrysningsskador är det vanligaste problemet. En hembygdsgård i Värmland har 
brunnit ned varvid stora ersättningar utgått. Detta har resulterar i en betydligt lägre bonus. 

§ 30. Planerade kurser och aktiviteter. Kjell Gustafsson informerade om planerade kurser 
under 2020.

§ 31. Övriga frågor. Inga frågor framfördes.

§ 32. Avslutning. Stämmans ordförande tackades för ordförandeskapet samt 
hembygdsföreningen Gamla Urshult vilka stått som värdförening för mötet.

Sekreterare Samuel Palmblad

Ordförande Claes Sjöblom                        Förbundets ordförande Kjell Gustafsson

Justerare Per Ragnarson                         Justerare Carl-Gustav Andreasson

3


