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    2019-03-06 
 
Styrelsemöte på Stomsåker 
 
Närvarande: Birgit Olsson 
  Anna Faxgård 
  Peter Bonemark Ulf Arnell 
  Börje Ohlsson                    Arne Johnson 
  Dag Karlsson                     Veronica Berg (för hemsidan) 
                        
 
 
  
§ 1. MÖTETS ÖPPNANDE 
 Ordföranden Ulf Arnell hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 
Dagordningen godkändes. 
 
§ 3. FÖREGÅENDE PROTOKOLL 
Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna. 
 
§ 4. RAPPORTER 
Hyssna vår Hembygd: Trycks och delas ut i vecka 11. 
Hemsidan: Veronica bidrar med råd, kollar att länkar till sidan fungerar. Föreslår byte av 
webhotel för att underlätta sitt arbete. Veronica ser till att vi finns med på Sveriges 
Hembygdsförbunds hemsida ( direktkontakt länk). 
Kommittéer: Arkiv Muséekommitté, Arne och Börje har plockat i ordning inramade foton i 
arkivet. Här behövs också flugpapper/klisterfällor. 
Stadgar: Uppdaterade stadgar ligger nu på hemsidan. 
Kommande svedjebrukskurs: Inga pengar från naturvårdsverket nu.  
Valberedning: Deltog ej. 
Ekonomi: Se bilaga. 
 
§ 5. KOMMANDE AKTIVITETER 
Årsmötet 27 mars: Annons vecka 11. Hans Darelius berättar om den agrara revolutionen 
efter kaffet. Till kaffet serveras fralla med tillbehör. Veronica kopierar upp ca 10 häften med 
handlingar till mötet. Tillhanda Veronica senast helgen innan mötet. 
Dynan från Nordbacka: Astrid och Anna Kollar upp hur vi går vidare.  
Digitalisering av våra skrifter: Ulf kontaktar Viktor Arnell för detta ändamål. Gäller Arkiv 
Digital. 
Korsås-Augustas tak: Peter jobbar vidare med detta. Angående historik runt stugan finns det 
mera att berätta, information som vi fått från Lars Buge. 
Besök av Björketorps hembygdsförening 13 april: De kommer till Lockö kvarn kl.14 
(lördag). Medhavd fika är överenskommet. Rolf är vidtalad. 
Sockenvandring: Härsjögården med omnejd är aktuellt. 
Säkerhet i arbete åt föreningen: Motorsågskompetens behövs. Förslag i nuläget att ” köpa” 
tjänsten vid behov av Torbjörn Davidsson. ( Vi ska följa arbetsskyddslagen). 



Vårtalare: Vi spanade. Det kom upp förslag. Ulf hör sig för.  
 
§ 6.ÖVRIGT 
Ny logotype: Förslag till ny logotype som är neutral och religiöst obunden.   
 
§ 7. Nästa möte: Onsdagen den 3 april kl.18.30 på Brobacken.  
 
§8. Avslutning: Ulf tackade för ett bra möte och förklarade sammanträdet avslutat.  
                           Tack till Dag som bjöd på god fika. 
 
 
Vid protokollet:  Justeras: 
 
 
Anna Faxgård  Ulf Arnell 
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