
Ringamåla Hembygdsförening 2020-06-20
Dagordning Styrelsemöte

§1 Mötets öppnande. Mötet öppnades av Marie Louise som hälsade nya
styrelsen välkomna till det första mötet med nya styrelsen.

§2 Närvarande: Tore Bengtsson
Nils-Erik Svensson
Per-Ove Olsson
Staffan Olsson
Lars Berg
Bengt Svensson
Kalle Karlsson
Lisbet Karlsson
Claire Sjöström
Anna Svensson
Nils Svensson
Marie Louise Elmgren

§3 Val av ordförande, sekreterare och justeringsman. Marie Louise
ordförande, Claire sekreterare, justeringsmän Kalle Karlsson och Nils-Erik
Svenson. Protokollet ska justeras till den 28/6.

§4 Projekt på Nissagården
Reparationer/iordningställande/tillbyggnad av Nissagården,
huvudbyggnad, brygghus och ladugård. Diskussion om behov och
vem som gör vad?

Nils-Erik har gjort iordning en lista med saker som behöver göras och bjudit in
medlemmar till 3 st lördagar i juli och augusti. Bl.a. målning, samt städning i
ladugården. Innan årsmötet hade inte så många anmält intresse för att hjälpa
till men nu är det 8-10 st per gång som är anmälda.

Spisröret i köket är monterat, liksom kyl och spis. Det är mycket som ska
städas i Nissagården och det behöver diskas porslin och ställas in i skåpen.  Åsa
har erbjudit att diska porslin i deras diskmaskin. Det vore bra att dokumentera
innan det ställs in i skåpen - Marie Louise erbjuder sig att göra detta.

Det behövs köpas in nya cylindrar så det blir samma nycklar till båda par dörrar
och nycklar. Vi beslutar att detta ska köpas in.

Vi beslutar att Nils-Erik, Kalle och Tore ska fortsätta arbeta i arbetsgruppen som
ansvarar för renoveringen. Arbetsgruppen ska träffas inom 2 veckor.

§5 Tipsrunda vid Nissagården och med bil och visning av trakten
Tipsrundor kring Nissagården och öppet hus med möjlighet att handla
och dricka kaffe. Hinner vi det och vilka datum kan vi föreslå? Vem
gör vad och när?
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Vi beslutar att Marie Louise, Anna, och Staffan arbetar med tipsrunda.
Datum beslutas till söndag 25 juli. Nils-Erik lyfter att det vore bra att göra
ett program som kan skickas ut och läggas ut på hemsidan. Claire tar på sig
att sammanställa ett sådant med alla datum.

Körning med hjälp av karta. Möjlighet att köpa med sig kaffe/fika
Vi måste placera ut information på strategiska platser med
information och någon form av svar de måste ha med sig tillbaka.
Vem ansvarar för vad?

Vi beslutar att det räcker med en tipsrunda vid Nissagården enligt tidigare beslut.

Byavandring
Kan/ska vi genomföra byavandring i Askaremåla och Elmta under
augusti/september? Eller kan vi lägga in programmet i en bilrunda
istället? Vad behövs till det och vem gör vad?

Staffan och Per-Ove arbetar vidare med Byavandringen. Det blir antagligen en
bilrunda. Datum 29 augusti start 9:00 hos Staffan Södra Älmtavägen 194. Eget
fika medtages.

§6 Kommunens ”Hittat ut karta”
Kan vi ansöka om att delta i Kommunens ”Hitta ut karta”?
Vilka platser kan vi rekommendera och vem gör vad?

Nils-Erik har lyft detta som förslag till 2022, att vi ska ta kontakt med OK
Skogsfalken och bröderna Kajsajuntti som kanske kan bistå med karta. Lars tar
på sig att kontakta dem och föreslå att vi får med ett antal platser inom
föreningens område.

§7 Kyrkogårdsvandring 3 juli
Hembygdsföreningen/Kyrkan ordnar. Per-Ove och Inez förevisar på
kyrkogården. Marie Louise förbereder underlag att dela ut. Kan sedan
ligga både i kyrkan och på Nissagården.

13:00 i samband med Nässelfrossa. Anmälan via Nässelfrossas hemsida.

§8 Midsommar/Ringamåladag/Kulturnatten i Karlshamn
Arrangemang kring midsommar får vi räkna bort även i år.
Hur kan vi planera för Ringamåladagen? Utse en grupp som ansvarar
för den?

Inget beslut tas kring Ringamåladagen, frågan bordläggs till nästa möte.

Kulturnatten 2a oktober. Utöver medverkan på Rådhuset, kan vi
arrangera något även vid Nissagården? Eld, sång, varm buljong och
korv? Förslag?
Vem gör vad och var?
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Marie Louise kontaktar kultursamordnare Pernilla Ekwall Liljeqvist för att få mer
information om årets kulturnatt.

§9 Gårdsbutik
Trevlig idé. Hur går vi vidare och i vilken form? Kan vi utse en grupp
som tar fram förslag och ansvarar?

Claire har lyft fram förslag att söka stöd från jordbruksverket
Samarbetsprojekt för fler lokala geografiska matvarumärken -
Jordbruksverket.se stödet behöver sökas innan 31 augusti. Marie Louise
föreslår att bilda en arbetsgrupp, beslut på att Marie Louise och Claire tar fram
förslag till nästa styrelsemöte.

§10 Slåtterdag i Ihre
Inez och Ulla har varit snälla och anmält sig till att laga lunch till dem
som arbetar. Andra förslag till aktiviteter samtidigt?

Inga övriga förslag.

§11 Rapport till Kulturrådet
Rapport till Kulturrådet om våra aktiviteter och hur vi använt det
bidrag på 40 000 kronor som vi fick. Vem ansvarar för kontakten?

Nils-Erik och Tore tar på sig att göra en rapport till Kulturrådet. Tält, grus och
marknadsstånd har inköpts för ca 35 Tkr. Ytterligare utgifter i form av en låda till
tältduken för vinterförvaring kommer komma.

§12 Dokumentation av husen och inventarierna
Fotodokumentation och skriftlig information behöver genomföras med
hjälp av de i Hembygdsföreningen som har stor kunskap om
historiken. Vem ansvarar och vem gör vad?

Marie Louise har tagit på sig att ansvara för detta men tar hjälp av övriga som
är insatta bl.a. Per-Ove och Eva Henriksson.

§13 Övriga frågor

a, Vi avvaktar med eventuella höstfest eller liknande arrangemang tills
corona-läget har lugnat sig.

b, Årsmötesprotokollet ska justeras och överlämnas till Anna så att Per-Ove kan
överföra bankkonto i Sparbanken i Karlshamn till Marie Louise och Anna.
Personnummer behöver stå med på protokollet då det ska in till banken.

Det bestämdes också att Anna och Per-Ove ansöker till skattemyndigheten om
befrielse för att deklarera. Den befrielse som finns utgår i år, enligt Per-Ove.

c, Nils-Erik lyfter att hissen utanpå Nissagården är obrukbar. Ett preliminärt
anbud för en inomhushiss har varit 200 Tkr vilket är för mycket för föreningen
just nu. Werdenfeldt har lyft att Boverket i Karlskrona delar ut bidrag till denna

https://jordbruksverket.se/stod/tillfalliga-stod-och-utlysningar/samarbetsprojekt-for-fler-lokala-geografiska-matvarumarken?fbclid=IwAR33FMyDVXooKeId62FBMe-OAdqO0e8HAKDcqQ1N5AwL48O8ApRjRmNwB_E
https://jordbruksverket.se/stod/tillfalliga-stod-och-utlysningar/samarbetsprojekt-for-fler-lokala-geografiska-matvarumarken?fbclid=IwAR33FMyDVXooKeId62FBMe-OAdqO0e8HAKDcqQ1N5AwL48O8ApRjRmNwB_E
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typ av projekt. Vi beslutar att Tore tar på sig att kolla upp detta med bidrag. Om
det inte går att få bidrag aktualiseras frågan om att renovera den gamla hissen.

d, Staffan lyfter frågan som beslutades på årsstämman, att göra en revidering av
stadgarna då detta senast gjordes 2004. Vi beslutar att alla läser igenom
stadgarna och kollar om det finns goda exempel från andra föreningar.

e, Ringamåla bygdekommitté saknar engagerade personer, den kommer leva
vidare i ett år till men det har diskuterats att den ska läggas ned som en egen
förening och istället ingå i Hembygdsföreningen. Om detta ska genomföras
behöver detta beslutas på årsstämman.

Bygdekommittén ansvarar i dagsläget för att medverka i kommunens
landsbygds- och skärgårdsråd, samt administrera Midsommardagen och
Ringamåladagen.

f, Frågan om vatten i Nissagården, eget vatten är att föredra för att
framtidssäkra tillgång på vatten. Det finns en gammal brunn med gott
vattentryck på tomten. Det är i så fall en pump och gräva vattenledningar som
skulle behövas. Vi beslutar att Tore och Nisse Svensson utreder frågan - vad
behövs rent tekniskt och vad kostar det? Finns bidrag att söka? Skicka in
vattenprov till lab, etc.

g, Nils-Erik har fått mejl om att det kommer finnas nya möjligheter att söka
bidrag för inställda aktiviteter under 2021.

h, Den gamla lottkiosken skänks till Claire och Nisse på Framtida Bruk
Gårdsmejeri.

§14 Nästa möte

Lördagen den 7/8 kl 15:00 på Nissagården.

§15 Mötet avslutas

_____________________________

vid pennan Claire Sjöström

____________________ ______________________

justeras Kalle Karlsson justeras Nils-Erik Svensson


