
                                                                                                                                                         

Protokoll fört vid styrelsemöte med Lindesbergs 

Hembygdsförening 2019-09-19 

Plats: Blombergska gården  

Närvarande: Ingrid Nordmark, Siv Kalmö, Cicki Eriksson, Tommie Eriksson, Göran 

Karlsson, Eva Resare, Eva Dahl, Per-Ivar Åkerlind, Kristina Andersson, Anders 

Grimborger samt Birgitta Alvarsson.  

Frånvarande: Kjell Guldbrand, Arne Johnsson 

§ 1 Ordförande hälsar alla välkomna och mötet öppnas. Besök utav Stefan Strömgren, 

Studieförbundet Vuxenskolan. Stefan ger styrelsen information om hur vi fyller i 

blanketter gällande cirkelträffar och mottagning av grupper. 

§ 2 Dagordningen godkänns. 

§ 3 Kassören rapporterar att ekonomin är god. Beslutas att kassören sköter 

växelkassan på ett godkänt sätt och detta ska vid behov attesteras.   

§ 4 Utvärdering av: 

a. Besök utav Arkeologiska föreningen Örebro, mycket trevligt med goda intäkter, 

visning av miniatyrstaden och stadsvandring. 

b. Kulturarvsdagen med utställning av ca 50 stycken tavlor signerade Ragnar 

Lindén blev mycket lyckad, ca 70 besökare. Totalt 225 besökare eftersom 

utställningen var öppen även onsdag och fredag veckan därpå. 

c. Föredraget ”Läcka på farkosten” av H. Henriksson var intressant och informativt, 

lättlyssnat.  

d. Bussresan till Bergsmansgårdarna blev mycket bra, husägarna och bussguiderna 

gav fin information. 

e. Kulturhistoriska kyrkogårdar: Träff med kyrkoherden Monica Wallsten gällande 

samarbete mellan hembygdsföreningen och kyrkan. Vi kan hjälpa till att 

identifiera bevarandevärda gravar, göra kyrkogårdvandringar och skriva en 

enklare broschyr om Guldsmedshyttan och Ramsbergs kyrkogårdar.  

§ 5 Vi har distribuerat skriften om Lindesbergs sägner till sex skolor i området. Dessa 

togs tacksamt emot. Vid behov kan skolorna få ytterligare exemplar.  

§ 6 Nya sponsorsskyltar är tillverkade. De sitter nu under miniatyrstaden. Ett stort 

tack till Tommie E.  



§ 7 På marknadsdagen den 27/9 har vi öppet mellan 9.00–17.00. Vi kommer att ha 

bokloppis, försäljning av lindemössan à 300 kr och lindevantar à 250 kr. Vid köp av 

både/och 500 kr. Vi visar miniatyrstaden och har försäljning av skrifter och böcker. 

Bemanningslista finns (fyra personer/ timme) 

§ 8 Kjell G. trycker upp 15 ex av medlemsförteckningen. Styrelsen får som uppgift att 

jobba fram en valberedning.  

§ 9 Siv K. representerar föreningen på ordförandeträffen i Hällefors den 23/9.  

§ 10 Till seniormässan den 2/10 10.00-15.00 har Göran K. tagit fram en affisch. 

Bemanningsschema finns.  

§ 11 Den 9/10 har vi programpunkten ” Resa i industrilandskapet” med Lars 

Hagström. Siv K har kontakt med Lars.  

§ 12 Cicki E. anmäler föreningen till Vinterspår den 1-2/2 och Lindedagen den 13/5. 

§ 13 Programförslag och datum år 2020 se bilaga.  

§ 14 P-I Åkerlind håller kontakten gällande Namnhällen.  

§ 15 Årskriften bör vara klar till den 1 december. Göran K. ansvarar för detta.  

§ 16 Sponsorgruppen bestämmer tid för nytt möte.  

§ 17 Övriga frågor samt post: Styrelsen beslutar att inte ta upp frågorna gällande bygget 

på den tidigare telegraftomten, Gröna brons framtid eller borttagande av kastanjeträden 

i Flugparken.  

Kommande skrifter blir: Byggmästare i Lindesberg och Bergbolagen.  

Ragnar Lindéns dotter Anita har skänkt sju konstböcker till föreningen.  

Vi medverkar i gruppreseguiden även nästa år.  

§ 18 Ordförande avslutar mötet. 

Nästa styrelsemöte är torsdagen den 17/10 kl. 15.00. AU möte måndagen den 14/10 

11.00.  

 

Vid protokollet    Justeras  

Birgitta Alvarsson    Göran Karlsson 


