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RAPPESTADS HEMBYGDSFÖRENING

Protokoll 2-09 sid 1 (2)

Protokoll fört vid styrelsemöte med Rappestads Hembygdsförening 2009-02-19
Plats: Sabina Carlsson
Närvarande från styrelsen:
Ulf Österberg
Uno Berntsson
Leif Olsson

Frånvarande:

Harry Nilsson
Sabina Carlsson
Lennart Karlsson

Stefan Blőcher
Magnus Gröntoft

Jessica Almgren

§ 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.
Rättelse av Årsmötesdatum, rätt datum 2009-03-19.
§ 4b. Öppna frågor.
Reparation av vagnen: Fortsätter 2009.
Chokladprovning:
Ligger på is tills vidare
Nya hemsidan:
Jessica och Stefan ansvarar.
Mc utflykt:
Till höstaktiviteter.

§ 6. Rapporter och skrivelser.
Månadsavgiften för postgirot höjs från 35 till 55 kr.
Ordförande har fått mejl från Projektgruppen för” Östergötlands musiksamlingar”. Mejlet är
enkät om insamling av gammalt lokalt musikmaterial från Östergöland.

Östergötlands arkivförbund och länsmuseet gör ny inventering av ”Gåramålningar” , vilket är
målningar gjorda av främst vagabonder. Oftast naiva målningar av hus och gårdar från
sent 1800-tal fram till 1:a världskriget.
Leif har 4 st och familjen Thomas Gunhardsson har förmodligen en också.
En fråga att ta med till Årsmötet.
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§ 7. Övriga frågor.
Årsmötet: Lokal är bokad och Eiwe Pantzar har tackat ja.
Den ekonomiska redovisningen är klar och nu väntar kassören på revisorerna.
Verksamhetsberättelsen återstår för sekreteraren att göra.
Beslut togs om att köpa färdiga blanketter med inbetalningskort för medlemsavgiften
till utskicket om Årsmötesinbjudan.
Till kaffet beslutades att bjuda på semla ( 45 st ). Uffe ansvarar för inköp gällande fikat.
Ordförande tar emot Eiwe P. vid 18- tiden
Vårens utflykt: Lennart håller kontakten med Sya HBF och kan bestämma ett
datum vi får komma på besök. Vi beslutade att försöka få komma den 16 maj.

§ 8. Nästa möte.
Torsdag den 19 mars. Årsmöte 19.00.
Konstitutionsmöte torsdag 26 mars hos Uno 19.00

§ 9. Mötet avslutas.
Mötet avslutat.

Vid protokollet

__________________________________
Ulf Österberg

Justeras:

__________________________________
Uno Berntsson , ordförande

_________________________________
Sabina Carlsson

