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Kronobergs läns hembygdsförbunds årsmöte. 

Församlingshemmet i Älghult 2022-03-12 

 

1. Anne Hallberg, kommunchef i Uppvidinge kommun, valdes till    

mötesordförande 

2. Samuel Palmblad valdes till mötessekreterare  

3. Till justeringspersoner valdes Rolf Wilhemsson, Älghults 

hembygdsförening samt Margaretha Andersson, Lenhovda sockens 

hembygdsförening 

4. Samtliga närvarande registrerades vid årsmötets start, gäller som 

röstlängd. 

5. Årsmötet ansåg att mötet var stadgeenligt utlyst. 

6. Dagordningen godkändes. Ytterligare en punkt önskades rörande 

förbundets hemsida. 

7. Verksamhetsberättelsen presenterades. Kritik framfördes att den var sent 

utlagd för medlemmarna. Kjell förklarade att anledningen härrör från att 

bokslutet kom sent. Dessutom önskades att VP skulle göras mer omfattande.  

8. Kjell presenterade bokslut, resultat och balansräkning. Ett överskott på 

10 329 kronor har uppnåtts. Frågor ställdes kring bokslutets korrekthet. Viss 

osäkerhet exempelvis hur antalet medlemmar registrerats samt hur avgifterna 

fördelats. Möte ska hållas med museet där en analys av innehållet ska göras 

för att klargöra om bokföringsmissar uppstått. Mötet fastställer presenterade 

underlag.  

9. Förbundets revisorer medverkade ej vid mötet men ordföranden läste upp 

revisionsberättelsen. Inga erinringar framfördes utan styrelsen 

rekommenderades ansvarsfrihet.  

10. Ansvarsfrihet beviljades av årsstämman. 

11. Inga arvorden eller traktamenten utgår. Däremot erhåller 

styrelsemedlemmarna reseersätting enligt gällande statliga riktlinjer. Inga 

ändringar beslutades.  

12. Inga motioner har inkommit.  Kjell presenterade förbundets motion till 

riksförbundet angående eventuell namnändring. Motionens intention har ej 

godkänts.  

13. Valberedningen föreslår omval på Kjell Gustafsson. Stämman godkände. 

Viceordförande blir Andreas Håkansson. 

14. Val av styrelseledamöter. Valberedningens förslag, omval på Lars Palm, 

Evy Törnqvist, Roger Söderling och Mats Karlsson. Nyval på Stefan 

Bergqvist och Jakob Elofsson då Sven-Ivar Svensson och Ulrika Linde 

avgår. Stämmande godkände förslaget. 
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15. Valberedningen föreslår omval på revisornerna. Kjell Bladh och Birger 

Jonsson. Suppleanter Rune Hagman och Per Ragnarsson. Stämman godkände 

förslaget. 

16. Valberedningen föreslår omval på förbundets representanter i Dräktrådet. 

Birgitta Blixt och Anna Karin Palm. Stämman godkände förslaget. 

17. Valberedningen föreslår omval på förbundets representanter i stiftelsen 

Smålands museum. Kjell Gustafsson och Andreas Håkansson. Suppleanter 

Evy Törnqvist och Roger Söderling. Stämman godkände förslaget. 

18. Valberedningen föreslår omval på förbundets representant i stiftelsen 

Gustaf Bjursjö. Kjell Gustafsson. Stämman godkände förslaget. 

19. Val av valberedning, tre ledamöter varav en sammankallande. Kent 

Brennander avgår. Omval av Gunnel Nilsson och Roland Cronholm. 

Styrelsen ges i uppdrag att hitta en ersättare till Kent.  

20. Förbundets medlemsavgifter, enskilda, föreningar och organisationer, för 

2023 föreslås vara desamma. Godkändes av stämman. 

21. Verksamhetsinriktningen presenterades av Kjell. Önskemål lyftes att 

denna skulle göras mer konkret. Några förslag på lämpliga punkter 

presenterades, ex. hur man mer konkret arbetar med medlemsrekrytering. 

Stämman godkände efter diskussion innehållet. 

22. Budgetförslag, innevarande och nästkommande år. Kjell läste igenom 

aktuella underlag. Förhoppningar om ökade intäkter eftersom pandemin 

försvårat försäljningen av exempelvis böcker. Porto och papperskostnader 

har ökat. Påverkar distributionen av IVoS. Förbundets kassa är för 

närvarande god. Stämman fastställde budgetförslaget.  

23. Förbundets hemsida och medlemsregister. Roger Söderling presenterade 

hanteringen av adressregister och medlemsregistrering. Pengar från 

kulturrådet har medfört att delar av medlemsavgifterna har kunnat gå tillbaka 

till föreningarna. Vänta gärna med att betala årsavgiften tills årsboken 

skickats ut då inbetalningsavier samtidigt bifogas.   

24. IVoS. Redaktören Evy Törnqvist kunde av privata skäl inte medverka. 

Därför fick Kjell redogöra för tidningen. Nästa manusstopp är 10 april. 

Årsavgiften som redovisas i tidningen är inaktuell, måste justeras. 1170 

tidningar trycks, antalet ska troligtvis reduceras. Delas ut lösnummer vid 

exempelvis bokmässa och julmarknad. Ständigt behov av artiklar. Viktigt att 

ta sitt ansvar och skriva.   

25. Kjell informerade om Gustafs Bjursjö. Markerna sköts numera av 

Länsstyrelsen vilket är positivt. Arrendatorfamiljen har separerat och nu bor 

endast en person i bostadshuset. 

26. Samuel Palmblad berättade om pågående verksamhet som bedrivs vid 

Kulturparken Småland. En rad nya utställningar har öppnats.  

27. Kjell redogjorde för läget med årsboken. Den är försenad men kommer 

tryckas vecka 11. Cirka 1/3 av föreningarna har bistått med material. Nästa 

årsbokstema är under utredande men konkreta förslag har diskuterats. 
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Förslag att göra ett dubbelnummer av årsboken, skulle detta underlätta? 

Komma i fas då böckerna överlag blivit försenade. Stort arbete ligger bakom 

varje bok, kostsamt och arbetskrävande. Styrelsen ges i uppdrag att diskutera 

förslaget och hur årsboken lämpligen hanteras.  

28. Birgitta Blixt presenterade verksamheten inom Dräktrådet. Naturligtvis 

har pandemin i grunden påverkat arbetet. Foton digitaliseras och är nu 

sökbara på digitalt museum. Birgitta och Anna Karin berättade även om de 

dräkter som dagen till ära bars.  

29. Göran Engqvist redogjorde för Hembygdsförsäkringen. Finns möjlighet 

att gå lämpliga utbildningar, bl.a. kring säkra föreningslokaler, sex 

kurstillfällen.  

30. Kurser och aktiviteter. Kjell redogjorde för tilltänkta planer. Vid förra 

styrelsetillfället rådde fortfarande pandemirestriktioner varför ingen skarp 

planering utförts. Samråd sker med Riksförbundet vilka kan bidra med olika 

kursstöd. 

31. Övriga frågor. Tilläggsärende hemsidan. Elisabeth Johansson lyfte frågan 

om att hemsidan är dåligt hanterad. För lite eller ingen information 

presenteras. Styrelsen måste bli mycket bättre på att lägga ut material samt 

redogöra för planerade aktiviteter. Likaså måste mötesprotokoll snabbt 

offentliggöras. Frågan måste lyftas och hanteras av berörda. Idag råder tyvärr 

kompetensbrist men även otydlighet kring vem som sköter hemsidans 

innehåll. 

32. Avslutning. Sven-Ivar avtackades av Kjell med en bok. 

Mötesordföranden tackades av Kjell för dagens insatser med olika gåvor.  

 

 

Vid tangentbordet, Samuel Palmblad 

 

 

Ordförande Kjell Gustafsson 

 

 

 

Justerare Margaretha Andersson                Justerare Rolf Wilhemsson  

 


