Protokoll Hembygdsförbundet Kronoberg
2022-05-18
Närvarande: Kjell Gustavsson, Evy Törnqvist, Göran Engqvist, Roger Söderling, Lars Palm, Andreas
Håkansson och Mats Karlsson.
1. Mötets öppnande
Kjell Gustavsson öppnade mötet
2. Val av sekreterare
Andreas Håkansson valdes
3. Val av justerare
Göran Engqvist valdes

4. I Värend och Sunnerbo
Det nya numret av Värend och Sunnerbo delades ut till styrelsen. Distributionen
diskuterades samt antalet tidningar/nummer som skickas ut till varje styrelsemedlem.
Styrelsen beslutade att styrelsen får två tidningar/nummer i utskicket i fortsättningen. Även
föreningarna får två nummer/förening i fortsättningen.
Manusstopp för nästa nummer är den 10 augusti. Detta nummer distribueras enligt
ovanstående beslut.
5. Distributionen av 21 års bok
Rapport om att boken är färdigdistribuerad, frånsett till biblioteken.
6. Sommaren och höstens aktiviteter, boka tidpunkter, förslag
Den 8:e juni hålls utbildningen i att gå slagruta, i Skatelöv. Kjell har fått förhinder, Evy kan
eventuellt ta det i stället.
Utbildningen om Facebook har ställts in p.g.a. för få anmälda, men Studieförbundet
Vuxenskolan håller sådan utbildning som vi kan hänvisa till.
Ordförandekonferensen är beslutad att hållas lördagen den 12:e november i Skatelöv.
Evy lyfte att det behövs en kurs för kassörer, eftersom det är en post som ofta är svår att
rekrytera nya till. Under hösten stämmer vi av intresset bland föreningarna, vilket kan ske
genom Studieförbundet Vuxenskolan.

7. Utse bokkommitté
Nästa årsbok kommer att handla om hur man genomlever en kris.
Kjell, Samuel, Göran och Andreas utgör bokkommitté.
8. Styrelsen får uppgiften ragga nya medlemmar under sommaren
Roger får i uppdrag att omarbeta bankgirotalong för medlemsvärvning (500 talonger tas
fram). Med denna kan styrelsen värva medlemmar. Vi lyfte att det är viktigt att det finns
information på hemsidan att man kan bli medlem även på swish och andra sätt.

Medlemstalonger ska även läggas ut på ett antal bibliotek.
9. Utflykten med Samuel
Samuel saknades på mötet så Kjell pratar med honom för att planera nästa tillfälle, vilket
preliminärt planeras till den 28:e juni.
10. Övriga frågor
Kommande styrelsemöten planeras till den 14/9, 13/10 och den 22/11.
Göran informerade om försäkringsmötet i Kalmar län som utbildade om
föreningsförsäkringar. Vi diskuterade om vi kan hålla denna utbildning i vårt län, förslagsvis i
Moheda.
11. Mötets avslutande

