Styrelsemöte den 16 februari 2022 i Vuxenskolans lokaler i Växjö
Närvarande: Roger Söderling, Solveig Carlsson, Kjell Gustafsson, Lars Palm, Göran Engqvist, Mats
Karlsson och Samuel Palmblad
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Mötet öppnas
Göran Engqvist utses till justeringsman. Dagordningen godkändes.
Föregående protokoll gicks igenom och kunde läggas till handlingarna.
Styrelserepresentanterna berättade om vad som planeras inför 2022. Flera betonade vikten
av en bra midsommar då föreningar är beroende av inkomster från festarrangemangen.
Årsmötet i Älghult den 12 mars. Genomgång och granskning av aktuella handlingar.
Verksamhetsplan, verksamhetsinriktning och föredragningslista godkändes efter smärre
justeringar. Styrelsen föreslår att medlemsavgiften inte ska höjas. Kjell läste upp Dräktrådets
verksamhetsberättelse. Förhandlingarna kommer hållas i Älghults församlingshem, tillfrågad
ordförande är den nya kommunchefen i Uppvidinge. Roger ansvarar för nödvändiga utskick.
Kallelse är utskickat i god tid.
Kommande styrelse. Diskussion kring lämplig ordförandekandidat och några ska tillfrågas.
Troligtvis kommer någon i styrelsen avgå.
Medaljörer. Kjell gick igenom tilltänkta kandidater. Nomineringarna lästes upp. God spridning
i länet och bra könsuppdelning. Beslut fattades att godkänna sex bronsmedaljörer. Lämplig
silvermedaljör kunde inte presenteras varvid styrelsen uppmanas undersöka vidare.
Byggnadsvårdspriset. Samuel presenterade fem kandidater, spridda över länet. Efter
diskussion valdes tre stycken som skulle erhålla priset.
Aktiviteter för halvåret 2022. Önskemål att Samuel ordnar en resa för styrelsen. Förslagsvis
att exkursionen slutar i Lessebo där styrelsemöte hålls samtidigt som handpappersbruket
besöks. Den 26 mars hålls en kurs om jordkällare, plats Risingegården. Önskemål finns att
förbundet ordnar kurser kring hur Facebook kan användas, likaså öka kunskapen kring QRkoder. Även pröva möjligheten att ordna en träff rörande användandet av slagruta.
Tema för nästa årsbok. Tre idéer dryftades, byggnadsvård, idrottshistoria och
självhushållnings/beredskapstips.
Årsbok 2021. Kjell redogjorde för läget. Boken är försenad men arbetet är på väg att knytas
ihop. Tyvärr är det många föreningar som inte skickat in artiklar.
IVoS. Nästa manusstopp är 10 april.
Övriga frågor. Övergripande information från Riksförbundet om olika digitala
kurser/föreläsningar. Handledarutbildning i satsningen Kulturarvet som besöksmål, fem
digitala träffar ordnas, 2, 9, 16, 23 mars samt 6 april. Samuel berättade om projektet ”De vita
bussarna”.
Kjell tackade samtliga inblandade. Roligt att åter träffas fysiskt!

Protokollskrivare Samuel Palmblad

Ordförande Kjell Gustafsson
Justerare Göran Engqvist

