
                                                                                                                                                         

Protokoll fört vid styrelsemöte med Lindesbergs 

Hembygdsförening 2019-10-17 

Plats: Blombergska gården  

Närvarande: Ingrid Nordmark, Siv Kalmö, Cicki Eriksson, Eva Resare, Per-Ivar 

Åkerlind, Kjell Guldbrand samt Birgitta Alvarsson.  

Frånvarande: Arne Johnsson Eva Dahl, Kristina Andersson, Göran Karlsson, 

Tommie Eriksson, Anders Grimborger.  

§ 1 Mötet öppnas av Ingrid Nordmark som valts till ordförande.    

§ 2 Dagordningen godkänns.  

§ 3 Kassören rapporterar att ekonomin fortfarande är god. En ekonomisk 

kvartalsrapport redovisas. Föreningen har idag 352 medlemmar. Eva Resare tar 

kontakt med Studieförbundet Vuxenskolan och ber om lite noggrannare 

information vid utbetalning av sponsringspengarna.  

§ 4 Marknadsdagen den 27/9 bjöd på en väldig aktivitet. Tack vare försäljning 

av Lindesbergs-mössan och dito vantar blev intäkterna mycket bra. Priset för 

mössan är 400 kr och vantar 250 kr. Mössa + vantar, 600 kr. Beslutas att göra en 

reklamskylt för försäljning av mössan. Tack till Ingrid för den goda 

marknadssoppan. På Seniormässan den 2/10 fick vi en bra plats i Arenahallen. 

Tack till Tommie för byggandet av vitrinen. Föredraget Industrilandskapet av 

Lars Hagström den 9/10 var välbesökt och mycket bra. Lars gav också tips på 

utflyktsmål. Kjell G. får som uppgift att ta reda på mer om detta.  

Siv K. informerar om ordförandeträffen i Hällefors. Ett förslag finns att bjuda 

in historia/ samhällskunskapslärare från Lindeskolan för ett fortsatt samarbete 

gällande vår lokalhistoria.  

§ 5 Sponsorgruppen meddelar att en uppdatering har gjorts av 

sponsorspärmen. Innehållet i pärmen används då sponsorerna söks upp.  

§ 6 Lindeskolan, historia, beställer 30 ex utav skriften Sägner i Lindesberg. De 

betalar halva priset a´ 50 kr. (1 500 kr) 



Grupp, 25 st, från Fellingsbro Folkhögskola, Masugnen, besöker 

Miniatyrstaden och Munkhyttans skola. Arvodet blir 50 kr/person. Birgitta A och 

Gunilla Å guidar.  

§ 7 Kommande program är: 

23/10 Bergsmansgårdar, föredrag i Nora. Affischer är uppsatta. 

13/11 Stora och små byggmästare, föredrag av Cicki E. förslag på affisch finns. 

Bygglärarna på Lindeskolan bjuds in.  

§ 8 Programförslag 2020, se bilaga. Den 1/11 behöver allt vara klart.  

§ 9 Allvarlig diskussion om hur vi får ihop en valberedning. Vi har några namn.  

§ 10 Nytt förslag till öppethållandet i Blombergska Gården. Onsdagar jämna 

veckor: 15-17. Fredagar 14-17, lördagar 11-14. Vi inleder med en provperiod i 

november-december 2019.  

§ 11 Den 22/10 träffas fotogruppen. Bilder och produkter ifrån Bergbolagen 

kommer att synas. Förslag finns att bilder ifrån ”Tebe” också tas upp. 

§ 12 Övriga frågor:  

Diskussioner angående Miniatyrstadens framtid. Ska den byggas ut mot öster? 

Var ska den placeras i framtiden? Hur länge kan vi vara kvar i Blombergska? 

Eva Dahl är representant för Destination Bergslagen.  

Kontakt med kyrkogårdsförvaltningen tas under vintern. Då planeras 

gemensamma åtgärder för våren 2020.  

Tackkort, vykort, liten presentförpackning är under planering. 

Nu är tre skyltar nästan färdiga vid torpen i Munkhyttan. 

§ 13 Ordförande avslutar mötet. Stort tack till Cicki för god äppellängd till fikat. 

 Nästa styrelsemöte är torsdagen den 14/11 kl. 15.00. AU möte måndagen den 

11/11 kl. 11.00.  

 

Vid protokollet    Justeras 

 

Birgitta Alvarsson    Ingrid Nordmark 


