
Styrelsemöte Ringamåla Hembygdsförening 

Nissagården Torsdag den 24 november 2022, klockan 18:30 

1. Mötets öppnande, 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 

2. Val av justeringsperson: Marie Algotson 

3. Föregående protokoll 

4. Information projekt Nissagården/Information Nils-Erik Svensson 

Hallen ännu ej färdig, bl.a. läst ska göras vid. 

Förbrukat 253 Tkr i dagsläget. Förskott på stöd 350 Tkr, därför ligger vi 100 Tkr plus. Nils-

Erik har gjort uppföljning på timmar: 2020 har det lagts ned 640 timmar, 2021 650 timmar, 

2022 239 timmar på arbetet i projektet.  

I övrigt väntar vi på Niklas Moberg som ska göra vid ladan, det blir först 2023 som arbetet kan 

påbörjas. Vi är beroende av att Niklas gör sitt arbete innan vi kan fortsätta med projektet.  

Hyllor med mera ska införskaffas till ladan.  

5. Ekonomi – Anna 

Företagskonto 382,5 Tkr 

Renoveringskonto ca 40 Tkr 

13 Tkr kontantkassa 

Höstgille ca 6 Tkr.  

Tackfest ca 900 kr, främst för att Marie Louise skänkte all mat. 

Höstgille ca 10 Tkr i intäkter.  

Förening fått 4 Tkr utbetalt från Midsommar. 

Ca 20 Tkr i bidrag till ”Ringamåla bygdekommitté” avseende badhytter Ällhölen.  

 

6. Utvärdering höstfest 12/11 

Bra upplägg med lotteri förbättringsförslag att ha listan hos de som säljer lotterna.  



Det blev mycket mat över, för många rätter och för mycket av vissa medan t.ex. köttbullar gick 

åt. Marie Louise efterfrågar listan från Elisabeth så att vi kan göra en revidering vid nästa 

styrelsemöte.  

Underhållning behövdes ej. Till nästa år kanske styrelsen kan göra något litet framträdande? 

Eller ha ett sånghäfte? 

Mycket bra att Anna och Tore ordnade så att inbjudningar gick ut brevledes till de som har 

mejl.  

På det stora hela en mycket lyckad fest.  

7. Hembygdsförbundet 

Staffan ej är närvarande. Marie och Nils Erik var på krishanteringsmöte, Länsstyrelsen arbete 

om vad de gör ifall de skulle bli krig exempelvis. Elområden, m.m. ICAs centrallager kan 

endast klara 2 dagar vid kris. På landsbygden ska man klara sig ca 3 veckor utan hjälp.  

8. Landsbygdsrådet – Marie 

Lokal utvecklingsplan – skolan i Ringamåla berörs. Vi vill behålla skolan som en lokal. 

Kommunens avtal om skolan med kyrkan släpps till 1 januari. Marie Louise ska prata med 

kommunen imorgon för att kolla om kyrkan kan vara där även under första kvartalet 2023. 

Avslutning Landsbygdsrådet nästa vecka – framtiden för rådet är oklar. Jonatan Nilsson på 

SV kan hjälpa till att anordna studiecirklar m.m. 

9. Skolan/Vuxenförbundet/Olika organisationer/Byahuset Ringamåla 

Friluftsfrämjandet vill göra ett projekt angående vandringar längs med Mieån. 

Hembygdsföreningen skulle kunna bidra genom att ge information om de olika byarna, vilka 

bodde där, etc. Info från Per-Ove, Ringamålaböckerna, m.m.  

Man skulle kunna märka ut byarna med skyltar med QR kod.  

10. Uppföljningsmöte ”tackfest” Midsommardagen/Ringamåladagen  

Nils Eriks noteringar från mötet biläggs detta protokoll. 

11. Program 2023 

Årsmöte 5 mars – tillsammans med Bygdegårdsföreningen, denna styrelsen anser att vi ska 

betala halva arrangemanget var. Kalle tar upp frågan om ekonomi samt samordning av 

årsmöte 2023 vid nästa möte på Bygdegårdsföreningen. Tore efterfrågar medlemsmatrikel, 

dvs en lista på vilka som har andelar i Bygdegården i Högaböke.  

Utöka till 4 söndagar i juli 2023, de fyra första – 2, 9, 16, 22 juli.  

Våfflor, pannkakor, hembakat, smörrebröd, kroppkakor.  

2 Byavandringar – utses i samråd med Per-Ove – Nils-Erik kollar med Per-Ove och 

återkommer.  



Vara med på Nässelfrossa nästa år och ha öppet Nissagården och Öjamålastugan. Kanske 

Gunvor kan tänka sig att ha evenemang 1 eller 2 dagar.  

Jazztrio som ett evenemang? – Claire kollar pris 

I övrigt som förra årets schema – Claire gör förslag 

 

12. Övriga frågor 

A, Vatten till Nissagården – Tore ansvarar för att begära att Simon inkommer med offert 

angående att dra in vatten till Nissagården.  

B, Inkommit fråga angående Ringamåla byahus gympasal i facebook gruppen ”Hela byn 

Ringamåla/Ire”. Marie Louise besvarar denna.  

C, Släktforskning Ire – Anna kontaktar mannen från Borås som släktforskat om Ire att det 

finns ett kompendium om Naturskolan och släkten som bott där.  

D, Fråga om hembygdsföreningen vill ha något av gamla verktyg och redskap 

från smedjan i Tranemåla. Nils Erik och Kalle tar kontakt med avsändaren.  

E, Ugglor har kommit in i brygghuset och dött. Vi behöver lägga ett nät, grillgaller eller 

liknande över skorstenens öppning så inte fler kan komma in. Kalle ansvarar.  

F, Frysen ska bäras in. Nisse och Kalle tar på sig att göra detta på måndag morgon 28/11. 

G, Ny julgransbelysning är införskaffad då den gamla var sönder. Nisse ordnar en gran till 

Nissagården.  

H, Mycket dricka kvar efter höstfesten. Vad ska göras av denna? Styrelsen beslutar att 

denna säljs ut till de som är intresserade.   

I, Ansvar för röjning vid Öjamålastugan 2023 ges till Nisse och Anton.  

J, Vaktmästare januari-februari 2023 Staffan och Nisse.  

11. Nästa möte 

19/1 2023 kl 18:30 – fika från frysen för att äta upp det som finns. 

12. Mötet avslutas 


