
                                                                                                                                                         

Protokoll fört vid styrelsemöte med Lindesbergs 

Hembygdsförening 2019-11-14 

Plats: Blombergska gården  

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

Åkerlind, Kjell Guldbrand, Anders Grimborger, Eva Dahl, Göran Karlsson samt 

Birgitta Alvarsson.  

Frånvarande: Arne Johnsson, Tommie Eriksson och Kristina Andersson.  

§ 1 Mötet öppnas av ordförande för mötet.   

§ 2 Dagordningen godkänns.  

§ 3 Kassören rapporterar att ekonomin fortfarande är god. Utredning pågår 

angående bättre information av ingående pengar ifrån Vuxenskolan och banken.  

§ 4 Sponsorgruppen informerar om att Linde Energi sponsrar föreningen med 

5000 kr och Sparbanken med 10 000 kr. Beslutas att vid ett utskick i sommar får 

medlemmarna information om detta.  

§ 5 Det blev en trevlig sammanslutning i Nora den 23/9 då Charlott Torgén 

berättade om Bergsmansgårdarna. Den 13/11 berättade och visade Cicki Eriksson 

bilder om Små och stora byggmästare i Lindesberg. Hon framförde en mycket 

intressant föreläsning till ca 60 åhörare. Samtidigt släpps också hennes skrift om 

byggmästarna i Lindesberg. 

§ 6 Birgitta informerar om besöket av Fellingsbro Folkhögskola den 4/11. De blev 

guidade i Miniatyrstaden först och sedan visades Munkhyttans skola och dess 

historia av Gunilla Åkerlind. En lektion enligt 1919 års undervisning blev det också, 

med Birgitta Alvarsson som lärarinna.  

§ 7 Valberedningen består nu utav C-O Granath och Torbjörn Dahlström. De 

arbetar på för att få ihop en fungerande styrelse.  

§ 8 Annons till turistbroschyren Bergslagen 2020 är klar och lämnas till Nora 

turistbyrå.  

§ 9 Öppethållande i lokalen blir från och med den 1/1 2020 enligt följande: 

onsdagar 15.00–17.00 och lördagar 11.00–14.00.  



§ 10 Programmet för 2020 är nu färdigt. Ingrid N och Birgitta A trycker upp det i 

400 exemplar på Biblioteket. Utskicken till medlemmarna görs iordning tisdagen 

17/12 kl. 10.00. 

§ 11 Planering för kommande programpunkter: 

 Skyltsöndagen den 1/12 13.00-16.00. Bröd Solveig och CO, lotteri Ingrid och Eva 

D. skyltfönster Ingegerd och Rosmarie. Fikat kostar 20 kr, adventssånger ca13.30. 

Solveig inhandlar det som fattas till skyltsöndagen.   

Extra medlemsmöte den 15/1 på Biblioteket 19.00. Göran bokar biblioteket och 

trycker upp stadgarna. Anders Grimborger medverkar med gamla skolsånger. 

Årsmöte den 26/1 16.00 Lokalen, Kristinakyrkan är bokad, Göran hälsar 

välkommen, CO bakar semlor. Vi förbereder från och med kl. 15.00. Årsskriften är 

klar och lämnas nu till tryckning i 400 exemplar. Ingegerd tillfrågas om lotteri. Eva 

Resare sköter försäljning av skrifter.  

§ 12 Besök utav Lindeskolans historielärare den 6/12 12.30.  

§ 13 Göran Karlsson utsågs till ansvarig utgivare av tryckt och digitalt material 

som utges av föreningen.  

§ 14 Fotogruppen är avlutad för hösten. Ingrid N. informerar om att det blir 

nystart den 10/3 2020.  

§ 15 Förslaget till nya stadgar skall kompletteras med att minst tre suppleanter ska 

utses vid årsmötet.  

§ 16 Post: Lokalhistorisk konferens i Svedala, Berättarföreställning med mobil 

utställning. Kan vara intressant som en programpunkt år 2021.  

§ 17 Övriga frågor: Nu finns det en ny prislista. Eva D. informerar om besöket på 

Bergslagens frukostträffar den 14/11. Kulturkraft, Siv söker pengar inför 

skoldagarna i Munkhyttan. Biblioteket köper in sex ex av Byggmästarskrifterna för 

halva priset. Renoveringen av taken i Munkhyttan är på gång. Skriften om 

Bergbolagen, grupp tillsatt bestående av Göran K, P-I Å. Eva D och Siv K. Fontänen 

i Flugparken börjar vara på plats. Den skall rengöras. Föreningen besöker parken 

till våren och hjälper till med texten. Demokratiår 2021, vi återkommer.  

§ 18. Tack till Kjell G för god födelsedagstårta. Ordförande avslutar mötet. Nästa 

styrelsemöte är torsdagen den 12/12 kl. 15.00. AU möte måndagen den 9/12 kl. 

11.00. 

 Vid protokollet Birgitta Alvarsson  Justeras Göran Karlsson 


