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ERVALLA HEMBYGDSFÖRENING Styrelsemöte

Mötesnoteringar
Kvarnfallsstugan 2019-02-20

Närvarande

Ingrid Ekman Ordförande hälsade alla närvarande hjärtligt välkomna.
Susann Gauffin
Anna Helin - Maurin * Vuxenskolan Hasse & Tage:
(Gerd Höök) Allt klart(?) till den 21 mars. Annons framtagen till detta arrangemang.
Ove Jansson Vi kan, via vuxenskolan, betala av detta med 4-5 kulturarrangemang istället. 
Claes Lindblom Mötet beslöt göra så. Claes skickar till Hemsidan och fb.
(Håkan Lindstedt)
Per-Eric Olsson * Järle Byablad:
Bo Werneström I väntan på Gerd sköts denna fråga till övriga frågor

* Program 2019:
Mötet beslöt anta Claes framtagna förslag för programmet 2019. Vi behåller
frågetecknet inom parantes i punkten midsommarfirande. Ändrar klockslaget till
11.00 istället för 15.00 under punkten Ervalladagen
* Ervalladagen:
Ervalla dagen den 7 sept. antogs av bygdelagets årsmöte. Det gäller för dem
att ordna med en intressegrupp för anordnande av det. För vår del gäller
att samordna denna dag med Hembygdsgårdens dag. Bosse hör med Eremo om 
bilar till denna  dag. Ove och Claes bör ha en äppelpress klar i god tid.
Kaffeservering med hembakt bröd för vår del.
Vi bör inom kort anmäla deltagare till festkommittén.
* Ljudanläggningen:
Ljudanläggning finns att låna hos Immanuelkapellet. Aktuellt till Valborgsfirandet
Pekka och Ove undersöker tekniken för detta…..
* Spotbelysningen:
Begäran om offert från Tony bör skickas omgående. Bosse tar hand om det.
Strålkastarna skall användas i vår utställningslokal.
*Hemsidan:
Claes kontrollerar med Evelina om besöksstatistik till
vår hemsida kan erhållas. (d.v.s. en räknare om antalet besök på den)
 * Rapporter:
Möte med distriktet: Bo och Claes har träffat hembygdsförbundet och berättat
om planerna om en bättre marknadsföring från deras sida. Skall tas upp
under förbundsträffarna i april och årsmötet i maj månad.
Skolhäftet: Bo och Claes berättade om arbetet med skolfoldern och Anna tar
med sig utkast till skolan. Vi har ett möte med dem kommande tisdag.
Släktforskarcirkeln:  Cirkeln flyter på i oförminskad styrka. Numera har vi
Dödboken på vår dator. Vidare finns en GSB -sticka som bör förvaras på ett 
bättre ställe. (kassaskåpet)
Trädfällningen: Fällningen har inletts. Många problem med både utrustning och
blidväder. Har tagit längre tid än beräknat. Håller budget för överdrag?
Gammelvala julresa: Claes har skickat ut förfrågan till Axberg, Fellingsbro och 
Frövis hembygdsföreningar om gemensamt arrangemang. Positivt svar från Axberg
har kommit medan det är skrämmande tyst från de övriga.
Hembygdsförbundets Ordförandemöte: Går av stapeln i den 7 april i Ramsberg. 
Bo åker och Claes följer med om ingen annan visar intresse.



*  Övriga frågor:
Susann meddelar att vi fått tackkort från Sabbatsberg. 
Håkan har varit i kontakt med Diana Emerentz som visat intresse att hjälpa oss
med midsommarfirandet. Håkan inbjuder henne till nästa styrelsemöte.
Glenberg har tackat ja till framträdande till midsommar
Tassadansarna kommer också.
Rickard och Karin kommer till Valborg. Här saknas bara någon som kan hålla
det eldiga och medryckande vårtalet
Det börjar arta sig redan nu!
Mötet beslöt att ej ingå föreslaget partnerskap med bygdelaget.
Pekka tog upp frågan om Njov m.m. Detta finns med i vår verksamhetsberättelse.
men ej i årsmötesprotokollet. Skall det väljas eller bara utses under den kon-
situerade mötet? Vi hade inget sådant alls denna gång.
Representant för Ervalla Hembygdsförening i NJOV: Per-Eric Olsson
Länsbygderådet: Håkan Lindstedt
Ervalla Bygdelag: Ove Jansson

Bo tackade för visat intresse

Nästa styrelsemöte
Onsdag 20:e mars, Kvarnfallsstugan 18.00 inkl. semlor

Kommande event:
21-mar Hasse & Tage föreläsning kl 19.00 Kvarnfallsstugan
07-apr Ordförandeträff i Ramsberg
13-apr Arbetslördag kl 10.00
20-apr Arbetslördag kl 10.00
24-apr Styrelsemöte Inför Valborg?? Kl.18.00
30-apr Valborgsfirande kl. 19,00

Noteringar: Justeras:

Claes Lindblom Bo Werneström


