
 
Styrelsemöte Ringamåla Hembygdsförening Nissagården, tisdag den 
28 juni 2022, klockan 19.00  

 
Mötesagenda  

1. Mötets öppnande 

 

2. Närvarande:  
Marie Louise Elmgren 

Tore Bengtsson 

Nils-Erik Svensson 

Per-Ove Olsson 

Staffan Olsson 

Marie Algotson 
Kalle Karlsson 

Lisbet Karlsson 

Claire Sjöström 

Anna Svensson 

Nils Svensson 

Nils Sjöström 

Lars Berg 
 

3. Val av justeringsperson: Nils Svensson 

4. Föregående protokoll  

Vi reviderar att skrota tröska innan utvärdering av vilken som är bäst. 

Grilltunna inköpt. Brunnsringen är fastgjuten men ska gjutas invändigt.  

 
5. Information projekt Nissagården/Information Nils-Erik Svensson 

Det har inte hänt så mycket nytt och är inget akut att göra. Mötet beslutar att 

skjuta på de inplanerade arbetsdagarna. Vi bestämmer nya datum nästa möte. 

Det behöver dock städas upp inför marknadsdagen den 10 juli.  

 

Nils-Erik och Kalle kommer eventuellt att fixa i hallen lite någon dag. De ska 
även kolla med Uno om att planera in hans murning, som dock är i behov av 

bärhjälp. Nisse vill avverka lite sly vid stenmurarna. Han kör dem till Nisse och 

Claires getter. 

6. Ekonomi 

Ca 352 Tkr på kontot. 105 medlemmar betalat i år. Vi har fått in hyra och lagt 

ut pengar för kondoleansblommor.  

Mötet beslutar att Röda korset inte ska betala för användning av Nissagården.  

Mötet beslutar att vid uthyrning tillåts de som hyr att komma kvällen innan 

samt städa dagen efter – såvida det inte är uthyrt dagen innan eller efter. 

Detta räknas som ett tillfälle.  

Anna ska ändra namn på konto till Renoveringskonto. 

7. Hembygdsförbundet 



Det har inte varit någon styrelsemöte sedan årsmötet ca 2 månader sedan. 

Konstituerande styrelsemöte nu på torsdag 30/6.  

8. Landsbygdsrådet 

 

● Rasering av lyktstolpar: Jag bifogar beslut om lyktstolpar i bl.a. Ire. I 

samband med remissen gällande rasering av vissa sträckor var jag ute 

och kollade hur det såg ut på plats. Jag bad Anton om synpunkter då han 

har lokalkännedom. Med hjälp av dessa räddade vi förhoppningsvis en av 

stolparna där skolskjuts stannar. 

 

Staffan, som sitter med i teknik- och fritidsnämnden, meddelar att beslut 

är fattat om att den stolpen där skolskjutsen stannar ska vara kvar 

antingen solcellsdriven eller med ny anslutningspunkt. 

● Politikerhearing: Likt föregående valår kommer det även i år att vara en 

politiker hearing i Medborgarhuset i Svängsta. Planerat datum och tid för 

detta är den 25/8 kl.18.30. Inför eventet vill man ha in 5 frågor från 

respektive förening i Landsbygdsrådet. Dessa ska skickas in till Marianne 

Peary så fort som möjligt så hon kan föra dem vidare till politikerna som 

ska närvara. Så fundera på frågor vi vill föra fram och återkom till mig. 

Staffan lyfter frågan om vägunderhåll av de enskilda vägarna.  

Nils-Erik lyfter frågan om mobil- och datatäckning i Långeboda by. Marie 

Louise föreslår att sätta en mast på kyrktornet. 

Claire lyfter frågan om att sätta Hembygdsföreningarna och deras 

evenemang på kartan. Vi tar det direkt till Marianne via lands 

● Brännpunkt Landsbygd: Den 9 november kommer det att hållas ett event 

hos Per Brunberg, Björketorpsgård. Tanken med eventet är:  

"Med BRÄNNPUNKT Landsbygd vill vi skapa en mötesplats för landsbygd 

och lokal utveckling där vi bjuder in olika aktörer att ta del av en buffé 

med olika inslag som visar på goda exempel och som visar upp 

möjligheter. Syftet med dagen är att ge inspiration och kunskap om 

landsbygdsfrågorna som berör, att ge goda exempel och visa på 

möjligheter som går att skapa om man får de rätta förutsättningarna. 

Politiker, tjänstemän och deltagare på eventet skall gå hem med en bra 

känsla och fyllda med kunskap om att landsbygden kan leverera. Vi ska 

ha fått insikt om vilka utmaningar som landsbygden står inför men 

framförallt ska de landa i hur vi tillsammans kan bygga vidare på de 

styrkor vi har för att skapa en attraktiv landsbygd för Blekinge." 

● Ringamåladagen: Har vi för avsikt att söka bidrag för Ringamåladagen är 

det dags att fundera på den nu. Anton har hållit i den tidigare. Vi kan 

säkert höra med honom hur vi bäst lägger upp det om vi känner oss 

osäkra. 

Mötet utser Tore att ta kontakt med Anton för att få reda på hur man 

gör.  



9. Stadgarna - Marie Louise förslag + text 

Skulle man på marknadsdagen kunna hålla en kort presentation av 

stadgeändringarna vid ett visst klockslag och så får vi ett godkännande av de 
medlemmar som inte har dator. Infon kan stå på nätet. Samtidigt skickar vi ut 

ett mail till medlemmar med epost och få ett svar på mail. 

Staffan förmedlar att det enligt nuvarande stadgar ska det vara ett allmänt 

medlemsmöte. Därav bjuder vi in alla medlemmar till nästa  

10. Midsommardagsfirande - utvärdering 

Täckningen var inte så bra för alla, bättre att ta kontant. Vi fick in en del 
pengar. Det kom strax över 300 betalande. Totalt 400-450 personer. Marie 

Edvardsson nämnde intäkter på ca 40 Tkr. Vi är nöjda med deltagandet. 

Utdelning sker efter att buffert för festen är undanlagd. Uppföljningsträff i höst? 

 

11 A, Marknadsdagen den 10 juli 

Marknadsstånden fixas av Nils Erik och Kalle. 
- Kerstin grytlappar – båda ggr  

- Framtida Bruk – båda ggr 

- Georg Ward – 10/7 

- Nils Erik honung – 10/7  

- Kåpers skafferi 10/7 ? – Claire ringer 

- Skogsbrynet eller annan matproducent? Claire kollar 

- Skomakaren – Marie Louise kollar 
 

Vi beslutar att ha våfflor den 10/7, Elisabeth kan handla till våfflor och även 

hjälpa till under dagen. Lisbeth ställer upp. Vi frågar Åsa.  

Marie Louise gör en lagom svår tipspromenad och bemannar kiosken och 

handlar kaffe och läsk och gluten och mjölkfritt alternativ till den 31/7. Anna 

kan hjälpa till i kiosken. Nisse kan sätta upp frågorna, vi kör samma runda. 
Bingorunda. Pris kan vara chokladkartonger som är över från midsommardagen 

– Nils-Erik kollar upp och tar det med Marie Louise.  

 

11 B, Marknadsdagen den 31 juli 

Marknadsstånden fixas av Nils Erik och Kalle. 

- Kerstin grytlappar – båda ggr  

- Framtida Bruk – båda ggr 
- Marie honung – 31/7 

- Kåpers skafferi 31/7 ? – Claire ringer 

- Skogsbrynet eller annan matproducent? Claire kollar 

- Skomakaren – Marie Louise 

 

Underhållning: Ebba Svensson som sjöng på midsommardagen om hon vill vara 

med 31/7 – Nils-Erik kollar 

Anna bakar 100 kanelbullar och hjälper till i köket. Lisbeth bakar 3 sockerkakor 

och hjälper till i köket. Åsa kanske kan baka småkakor.  

Staffan gör en lagom svår tipspromenad och bemannar kiosken tillsammans 

med Marie Louise under dagen 31/7. 



Nisse hjälper till allmänt. 

12. Övriga frågor 

A, Kontaktperson Länsstyrelsen 

Nisse kan vara kontaktperson.  

B, Vaktmästare - vad ska göra de olika månaderna. 

Vinter 

Koppla på vatten inför uthyrning 

Kolla att det är städat efter uthyrning 

Sätta på värmen inne 
Titta i musfällorna 

Allmän tillsyn inne en gång i veckan, kolla fönster, etc. 

Torka av borden 

Skriva upp i block att man varit där 

Sommar 

Koppla på vatten inför uthyrning  
Kolla att det är städat efter uthyrning 

Luka i tältet, kolla om det ansamlats regnvatten 

Titta i musfällorna 

Allmän tillsyn inne en gång i veckan, kolla fönster, etc. 

Torka av borden 

Skriva upp i block att man varit där 

Vi sätter upp en lapp med ovanstående i blocket ”Vaktis att-göra”.  

C, Faktura från eon för nedriven ledning håller på att bestridas.  

D, Öjamålastugan – ej underhållen.  

E, Kondoleansblommor – mötet beslutar ny riktlinje kring detta. Framöver ska 

blommor eller gåva skickas till begravning. Detta ska gälla nuvarande och f.d. 

styrelsemedlemmar som varit med i styrelse, valberedning eller revisor i minst 

5 år, alternativt hedersmedlemmar.   

F, Hedersmedlemmar – mötet beslutar att Inez och Eva Henriksson utses till 

hedersmedlemmar vid nästa årsmöte. 

 

13. Nästa möte 

Möte om Ringamåladagen 12/7 kl 19:00 – bjuda in Anton. 

Nästa styrelsemöte/medlemsmöte 16/8 kl 19:00 – bjuda in medlemmar.  

14. Mötet avslutas 

 


