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Dagordning
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Aktivitetsansvarig

Välkomna
Ordförande hälsade alla välkomna och bjöd in till att ta fika innan
mötet påbörjades.
Stort tack framfördes till Helen som bakat dagen till ära.
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Skrivelser/kassörens rapport
Börje redovisade att kassan består av ca 138.000:-. I närtid kommer en
del utlägg för utställningen och flytt av stenar från
hembygdsföreningen. I övrigt är det ett övergripande mål att kunna
genomföra fler arkeologiska undersökningar vid platsen.
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Hus & trädgård
Huset är relativt mycket uthyrt till olika yoga och andra kurser.
Uthyrningen är så pass omfattande att styrelsen boka varje torsdag
resten av året för att inte behöva boka annan lokal för föreningens
egna aktiviteter och möten.
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Hyran för lokalen är densamma enligt beslut från kommunen som
sätter hyresnivån.
Alla är välkomna att delta på vårens och hösten städdagar 12/5 + 22/9
kl 10-12. Notera att den 12/5 sker även föreläsningen av Anders
Fröjmark från Linnéuniversitetet vid Club Kultur i vår regi i
samverkan med Folkuniversitet.
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Aktiviteter 2019
 Utställning öppnas 18-19/5
Iréne redogjorde kortfattad för temat för årets utställning:
Utgrävningar vid Kronobäck. Högupplösta bilder från
Riksantikvarieämbetet har beställt som ska tryckas upp.
Nytt för i år är att gravstenar och tympanonsten från
Hembygdsgården ska flyttas över till Kronobäck. Se även bilaga 2
med ritningar. Tomas Lundgren (glasmästeriet) och Bo Sandelius
(smed) har kontakt för att realisera ställningen med glas som ska
skydda stenarna. Iréne förevisade konstruktionen för ”lådor” till
stenarna på hembygdsgården.
 Kronobäcksdagen 16/6 kl 11-15
Flera av tidigare medverkande kommer även i år. Alla som vill
delta är välkomna, kläder finns att låna.
Planeringsmöte sker den 11/6 kl 18 vid Kronobäck.
 Guidningar v 27-35
Iréne berättade att vi kommer att genomföra en guideutbildning
och uppmanade intresserade medlemmarna att anmäla sig.
 Bio 23/8 kl 21
Bio planeras i sedvanlig ordning.
 Årsmöte 24/10 kl 19
Årsmötet sker som vanligt vid Kronobäck och med någon kortare
föreläsning.
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 Överstebostället 200 år
Efter mötet redogjorde Börje kort för vad studiecirkeln kommit
fram till så här långt samt visade på en del gamla kartor vilka torp
som hört till överstebostället.
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Sponsorgruppen
Börje redovisade att gruppen har haft låg aktiviteter ett tag men har en
plan på att försöka få riktade samverkan kring stenarna från
hembygdsgården.
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Övriga frågor
Iréne redovisade mötet med kommunen Kring skötsel av huset. I
korthet:
 Kommunen ska undersöka om fler askar runt området behöver tas
ner tf av askskottsjukan.
 Soptunnan ska märkas så att det framgår att den bruna är till enbart
för matavfall.
 Hyran för lokalen är oförändrad.
 Bredband är på gång. Äntligen!
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Avslutning
Efter att Iréne tackat för visat intresse avtackades Ulrika med
blommor och vin för sin tid i styrelsen.

Ordföranden tackade och förklarade mötet avslutat.
___________________________
Iréne Holm, ordförande

__________________________
Ulrika Wretås, sekreterare
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