
                                                                                                                                                         

Protokoll fört vid styrelsemöte med Lindesbergs 

Hembygdsförening 2019-12-12 

Plats: Blombergska gården  

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

Åkerlind, Kjell Guldbrand, Tommie Eriksson, Göran Karlsson samt Birgitta 

Alvarsson.  

Frånvarande: Arne Johnsson, Anders Grimborger, Eva Dahl och Kristina 

Andersson.  

§ 1 Mötet öppnas av ordförande för mötet.   

§ 2 Dagordningen godkänns.  

§ 3 Kassören rapporterar ifrån samarbetet mellan Lindesbergs och Nora Skogs 

hembygdsföreningar gällande Bergsmansgårdar.  Se bilaga.  

Sponsorer 2020: fortsatt sponsring utav Sparbanken, Linde Energi och LIBO, 

annars pågår förhandlingar. Fortsatt försäkring av lösöre och inventarier i  fem 

basbelopp. Budget för år 2020 kommer efter årsskiftet.  

§ 4 Enkäter och medlemsrapporter tas omhand utav Anders G.  

§ 5 Medlemsmötet och årsmötet i januari 2020 är under kontroll. Göran K gör 

en affisch till den 15/1.  

§ 6 Skyltsöndagen den 1/12 var välbesökt, 137 besökare. Försäljningen av 

skrifter, fika och lotter gick bra. En damkör sjöng några vackra adventssånger. 

Den 6/12 fick vi besök utav sex historielärare från Lindeskolan. Vi samtalade 

om ett samarbete gällande gymnasiearbetet. Miniatyrstaden 1920 förevisades. 

Den 14/1 2020 träffas Göran K, Cicki, Per-Ivar och Birgitta för att sammanställa 

en lista på historieämnen i lokalhistoria.  

§ 7 Fotoklubben har ett antal skrifter som hembygdsföreningen vill hjälpa till 

med att sälja. Beslutas att kolla upp priser och vinsten av detta. Kontakt tas med 

Jens Turesson utav Eva R. 



§ 8 Den 27/12 kl. 10.00 träffar Ingrid och Per-Ivar Marco Åkesson för vidare 

samtal om Blombergska Gården och vår hyra av lokalen.  

§ 9 Styrelsemöten 15.00 inför år 2020: 16/1, 13/2, 19/3, 16/4, 7/5, 11/6. 

§ 10 Övriga frågor: 

Kyrkbänk är skänkt till Munkhyttan ifrån Björkhyttans missionshus. 

Markarbeten framför skolan görs under våren.  

Siv K har anmält skoldagarna och kultur för skolan till ”Kulturkraft”. 

”Kuvertering” den 17/1 11.00. 

Beslutas att medlemmarna får 20 kr rabatt vid köp av skrifter under nästa år.  

Vykort är beställda. 

Träff om skriften ”Bergbolagen” i början av januari. 

Gåvoset, presentförpackning bestående av penna och ficklampa beställs i 50 ex.  

Boken ”Kungsgatans Kungligheter ” av Göran Karlsson säljs av 

hembygdsföreningen under våren.  

Beslutas att försäkringsbolaget värderar miniatyrstaden. 

Beslutas att lysrören byts ut mot lysdiodsrör i ”modellrummet”. Förslag om att 

satta upp en lampa på baksidan vid dörren mot parkeringen. 

Sommarsöndagarna i Munkhyttan kommer att ha temat ”Gamla hantverk”.  

Ansökan om bidrag till Sparbanksstiftelsen angående dokumentationsprojekt. Vi 

ansöker om bidrag för dator med tillhörande program.   

§ 11. Ordförande avslutar mötet. 

 Tack till Cicki för glögg, kaffe och härligt kaffebröd. Nästa styrelsemöte är 

torsdagen den 16/1 kl. 15.00. AU möte måndagen den 13/1 kl. 11.00. 

 

 

 Vid protokollet Birgitta Alvarsson  Justeras Göran Karlsson 

 


