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RAPPESTADS HEMBYGDSFÖRENING
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Protokoll fört vid styrelsemöte med Rappestads Hembygdsförening 2008-02-21
Plats: Hos Sabina Carlsson
Närvarande från styrelsen:

Frånvarande:

Leif Olsson
Ulf Österberg
Uno Berntsson
Harry Nilsson

Sabina Carlsson
Jessica Anundsson
Lennart Karlsson
Stefan Blűcher

Magnus Gröntoft

§ 1. Mötets öppnande.
Ordförande förklarade mötet för öppnat.

§ 2. Dagordning.
Dagordningen godkändes.

§ 3. Val av justeringsman.
Sabina utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

§ 4. Föregående protokoll.
Föregående protokoll godkändes.
§ 4b. Öppna frågor.
Reparation av vagnen i vår
Uno fått i uppdrag att köpa ett nytt fönster enligt styrelsens beslut.
Chokladprovning
Stefan jagar vidare med detta. Jessica har ett spår att följa upp.
Cykelutflykt i vår
Beslutad att genomföras 31 maj
Nya hemsidan
Stefan jobbar på, Jessica får snart tid.
Moped och mc utflykt
Till höstaktiviteter
Beslutad till 4 maj. Leif pratar
Arkeologisk vandring med Olle Hörfors. Helst innan gräset grönskar.
med Olle
Föreningen funderar på att arrangera Bosse Strålhake´s traktormuséum vid Östgötadagarna.

§ 5. Ekonomisk ställning.
Inga siffror redovisade detta möte, ganska likt föregående redovisning.

§ 6. Rapporter och skrivelser.
Uno har varit på möte med Landsbygsgruppen. Där redovisade ”Lieder Folkungagruppen” vad de jobbar
med för projekt.
- Turism i Vreta.
- Samlingslokal i Vikingstad.
- Gästhamn / scoutstuga i Hjulsbro.
- Klubblokal i Stjärnorp.
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Oklart vem, men typ Stadsmuseet söker en plats i Sverie för att bygga upp ett ”Nils Dackeland” som
skulle vara en replika av miljön från den tiden och vara en arbetsplats för ett 10-tal personer på heltid.
Linköpings Kommun har bestämt att en stenåldersby ska byggas vid Tinnerö och önskar ihop med den det
nya ”Nils Dackeland”.
LRF driver ett projekt om information om livsmedel för skolan.
LK har tagit fram en policy om byggandet i kommun och landsbygd.
Föreningen har fått enkätfrågor från Sv.Hembygdsförbundet och nyhetsbrev från Länsbygderådet.

§ 7. Övriga frågor.
Årsmöte 13 mars. Lokal och Stay Close bokade.
Uno har en del mtrl. att skicka till Magnus för nästa upplaga av Rappestadbladet. Där ska även
påminnelse om inbetalning till medlemsavgiften finnas.
Studiecirkeln ”Mogna Rappestadsbor” som önskades starta vid förra årsmötet tar Uno ansvar för.
Västerlösa skolas framtid: Jessica och Sabina kollar upp om någon på förskolan / skolan är engagerad i
frågan

§ 8. Nästa möte.
Måndag den 13 mars 2008 klockan 19.00 hos Uno.

§ 9. Mötet avslutas.
Mötet avslutat.

Vid protokollet
__________________________________
Ulf Österberg

Justeras:

__________________________________
Uno Berntsson , ordförande

_________________________________
Sabina Carlsson

