
Styrelsemöte Ringamåla Hembygdsförening 
Nissagården onsdag den 15 februari 2023, klockan 18:30 

1. Mötets öppnande, närvarande: 
Marie Louise Elmgren, Tore Bengtsson, Nils-Erik Svensson, 
Marie Algotson, Kalle Karlsson, Nils Svensson, Claire Sjöström, Anna Svensson, 
Staffan Olsson

Extra deltagare: Uno Alfredsson, Inez Gustafsdotter

Ej närvarande: Per-Ove Olsson, Nils Sjöström, Lars Berg

2. Val av justeringsperson: Staffan Olsson

3. Föregående protokoll (tas gemensamt med nya punkter)

4. Årsmöte 5 mars kl 16:00 tsm med Bygdegårdsföreningen
Elisabeth har erbjudit sig att baka bröd och göra soppa. Inez har ordnat så att bandet
”Skäggen” kommer att stå för underhållning. 

En utmaning i att samtliga poster ska väljas om i år vilket inte är optimalt. Eftersom 
ingen styrelseledamot har tänkt avgå föreslås att valberedningen delar upp ungefär 
hälften av styrelsen till omval på 1 år och hälften på 2 år. Förslaget är också att dela 
upp så att kassör och ordförande inte väljs på samma period. 

Diskussion om att inrätta posten som vice ordförande, valberedningen får i uppdrag 
att kontakta lämpliga kandidater och föreslå till val vid årsmötet.

En ledamot som ej varit närvarande på några styrelsemöten de senaste 2 åren 
behöver eventuellt ersättas. Valberedningen utreder detta, Inez har en tilltänkt 
kandidat till ny styrelseledamot i så fall.

Ingen av revisorerna har möjlighet att närvara vid årsmötet. De ska ha möte imorgon 
och skriva revisionsberättelse som de överlämnar till någon i styrelsen.

Marie Louise börjar med verksamhetsberättelsen.

Valberedning, nytt förslag till årsmötet då en person i valberedningen tyvärr gått bort 
och en aviserat att de önskar avgå. Valberedning väljs av årsmötet. Förslag Cecilia 
Gustavsson, Marie Louise kontaktar henne. Ytterligare förslag Anton Berggren – 
Claire frågar. 

Val av hedersmedlemmar: Inez Gustafsson och Eva Henriksson.

Kallelse skickas ut omgående, Claire via mejl och facebook, Marie Louise ordnar de 
som har postadress. 



5. Information projekt Nissagården/Information – Nils-Erik 
Inget nytt sedan sist. 

Tore frågar Niklas Moberg om när arbetet kan börja. 

6. Ekonomi –  Anna
17 betalande medlemmar i år hittills, varav 5 nya. Ej utskickat medlemsavgifter – 
många betalar vid årsmötet.

Företagskonto 390 Tkr 
Renoveringskonto ca 40 Tkr 
Kontant 3,5 Tkr

Inkomster 2023 – bidrag Karlshamns kommun, gåvor från medlemmar totalt 19000
Utgifter försäkring 7000

Elräkning december 446 kr, januari 356 kr, februari 278 kr

7. Hembygdsförbundet - Staffan
 Nils-Erik svarart på enkäten och Marie Louise bidragit med text/bild. I övrigt har 
Staffan inget nytt att rapportera.

7. Landsbygdsrådet – Marie 

Alla råd är pausade tillsvidare.

Möte imorgon 16/2 angående vandringsled vid Mieån.

Fiskepremiären Mörrum 25/3

Sydostleden-dagen 3/6 – olika stationer längs med cykelleden, bl.a. invigning av 
rastplats. Evenemang i Svängsta på kvällen 3/6.

Nominering till Eldsjäl på Landsbygden deadline 14 april

Naturens dag 13 maj 10-15 Ihre Naturskola

Gårdsbutikrunda 9-10/9

Brännpunkt landsbygd slutet av oktober början av november

Marie Louise och Marie har haft möte om Ringamåla skola med representanter från 
kommunen. Det finns i dagsläget inga planer på rivning och/eller försäljning. De har 
fått i uppdrag att göra en plan för lokalen som Byahus. Fester, bröllop och 
evenemang får ej hållas i lokalen. Diskussion om ladugårdarna.

Nils Erik lyfter frågan om att söka bidrag av kommunen för Midsommarfirandet och 
Ringamåladagen. Marie kollar med Marianne. 



8. Program 2023

Claire gör inbjudan om påskljusstöpning

Kyrkokören bjuds in till Valborgsfirandet - Marie Louise

Planering inför Midsommarfirandet 24/6 – möte nästa vecka, Inez erbjuder sig att 
hjälpa till med lotteriet

Marie Louise anmäler evenemang till Nässelfrossa

Marie Louise kollar med Gunilla angående friluftsgudtjänst Nissagården datum 6/8 
eller 13/8

Förslag om jazzkväll med Maurin trio i oktober i Högaböke Bygdegård – ev 
samordning med höstfest på Bygdegården – Kalle pratar med Arvid

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, Gympasalen i bygahuset i Ringamåla används av boxningsklubb
C, Framtida Bruk har bokat Nissagården två helger i vår, 22-23 april och 27-28 maj.
D, Vaktmästare Mars-April 2023 Nils Sjöström och Lars Berg/Marie Louise. 

13. Nästa möte 
Årsmötet 5 mars kl 16:00

Nästa styrelsemöte i samband med städ- och planeringsdag inför valborg 15 april kl 
11:00. 

14. Mötet avslutas

Mötesanteckningarna justeras

---------------------------------------------------- Datum --------------------------------------


