
Protokoll fört vid styrelsemöte 2016-03-16 

Närvarande : Fred Nordberg ordf., Pinge Lindqvist sekr., Gunilla Nordberg kassör, Åke Ek, Hasse 

Bredenberg, Viktor Sommansson, Britt-Marie Fucik och Daniel Karelid. 

 

§ 1. Ordföranden hälsade alla välkomna och vände sig speciellt till de nya styrelseledamöterna 

§ 2. Dagordningen godkändes med följande ändringar: paragraf 5:2 skall vara  

Jönköpings Läns Hembygdsförbund samt Hvetlanda Hembygdskrets 

§ 3. Till justeringsmän valdes Ordf. samt Hasse Bredenberg 

§ 4. De olika alternativen diskuterades och alla önskade beslutsprotokoll med minnesanteckningar 

§ 5. Föregående mötesprotokoll godkändes och gicks igenom: 

§ 5:1 Gunilla har ett utkast till schema för städgruppen och hon delegerades att slutföra och agera enligt 

detta. 

§ 5:2 Ordf. och Gunilla redogjorde för bakgrunden till medlemskapet och dess konsekvenser: 

kostnad för föreningen 13kr/medlem och år samt en baskostnad på 450kr/år. Vi har samtidigt blivit 

medlemmar i Vetlanda Hembygdskrets till en kostnad av 150kr/år. 

Genom medlemskapet kan föreningen teckna en betydligt mer fördelaktig försäkring som dock inte kan 

träda i kraft förrän 2016-11-30. 

I samband med denna punkt diskuterades också att föreningens historik borde tecknas ner.  

Gunilla anmälde sitt intresse. 

§ 5:3 Ordf. redogjorde för korrespondensen mellan EON och föreningen. Eon har debiterat kostnad för  

63 amp säkring medan det i själva verket varit uppsäkrat med endast 35 amp.  

EON har ännu inte svarat och ordf. driver ärendet vidare. 

§ 5:4 Beslutades plats för grillplats, samt grusning och sittplatser i anslutning. 

En arbetsgrupp bestående av Åke, Janne och Hasse Bredenberg skapades. Arbetsgruppen kallar 

föreningsmedlemmar till gemensam arbetsinsats under maj månad. 

 

 

 

 

 



§ 6. Föreningens målsättning diskuterades. 

Övergripande mål:  

Bevara bygdens historia genom historisk och nutida dokumentation. 

Stärka gemenskapen mellan boende. 

Att verka för bygdens utveckling.( ex. nytt planförslag Skönberga 1:23) 

Detta kan bl.a. göras genom olika evenemang t.ex. valborgsmässofirande, pubaftnar, "runda bordet" 

(vartannat år), fisketävlingar, sommarkonserter och bygdevandringar. 

§ 7. Föreslogs att olika arbetsgrupper skapas där medlemmarna engageras. 

Beslutades : 

Arbetsgrupp för iordningställande av Skirögårdens utemiljö, grillplats grusning bänkar och blomlådor. 

Åke Ek, Janne EK, Hasse Bredenberg. 

Pubafton. Hasse Bredenberg 

Valborgsmässofirande. Flotte Åke Ek Janne Ek, tillstånd Pinge. L. Underhållning Gunilla N.  

Gunilla fick delegation att införskaffa portabel högtalaranläggning att användas vid valborgsmässofirande 

bygdevandringar och andra gemensamma evenemang 

Andra arbetsgrupper som föreslogs: 

Torpinventering, nutidsdokumentation, Snuggarps historia. 

Styrelsen ombads att fundera på föreslagna arbetsgrupper samt komma med flera förslag som kan 

engagera medlemmarna.  

§ 8. Saldo per 2016-03-16  35.380kr                                                                          

Förväntas inkomma den närmaste månaden, fasta hyror 20' , kommunala bidrag 45-46’                                                                              

Föreningens låneskuld f.n. 81' att betalas på 2 år 

Pannan har stannat p.g.a en läcka i expansionskärlet och åtgärdas av KVT genom ordf. Försorg. 

Centraldammsugaren fungerar inte tillfredställande. Ordf. åtgärdar gm KVT. 

§ 9-10. Kommande styrelsemöten samt ansvariga för fika; 

21/4  Åke Ek,  19/5 Pinge L.,  16/6 Hasse Bredenberg,  25/8 JanneEk,  22/9 Daniel Karelid,           

20/10 Viktor Sommansson,  24/11 Bjarne Axelsson   

§ 11. Ordf. informerar om Bouleklubbens utbyggnadsönskemål för klubbstugan. Ordf. driver ärendet. 



Föreningens brygga börjar bli sliten och Åke Ek bedömer att den behöver bytas ut under 2017. 

Åke och Janne Ek bedömer mer noggrant bryggans kondition och tar samtidigt fram ett kostnadsförslag 

för reparation alternativt nybyggnation. Som möjlig finansiering föreslår ordf. Leader projektets 

glesbygdsutveckling. 

Ordf. och Britt-Marie Fucik informerar om Smålands Trädgårds Ekonomiska förening. 

Britt-Marie F. föreslår att informationspunkten blir en återkommande punkt på dagordningen vilket 

också beslutas. 

 

§ 12. Ordföranden avslutar och tackar alla för ett givande möte. Nästa möte 21/4. 

 

Vid protokollet 

Per-Inge Lindqvist 

 

Justeras 

 

 

 

 

Fred Nordberg 

 

 

 

 

                                                                                    

Hasse Bredenberg 

 

 

   

   

  

   


