
Styrelsemöte 130131 
Närv.  
Jan Johansson, Ulf Fröhammar, Christer Sundström, Yvonne Wiessing, Thijs Wiessing, 
Tomas Lööw. 

Ordförande hälsar välkomna och öppnar mötet. 

Kaffe och pepparkakor. :-) 

Årsmöte 
Datum för årsmötet sätts till den 17e mars kl 15:00 
Styrelsen möts upp kl 14:00 för iordningställandet. 

Baket: 
Tomas ställer upp med sockerkakor 
Johan bakar bullar 
Yvonne bakar kakor 

Vi beräknar ca 30-40 personer. 

Klockargården sköter inköp av kaffe, saft, servetter, blommor till föreläsare. 

Thijs ringer och beställer lokalen. 

Tomas sätter in annons 14 dagar innan 
Hemsidan uppdateras av Thijs. 
Lappar i brevlådan 14 dagar innan. (Thijs gör, Erik trycker, Tomas och Thijs kör ut.) 

Som föreläsare föreslår Christer Irene Flygares fördrag om Hushåll och försörjning i 
Bondenshusshåll på 1800- talet. 
Christer försöker få tag i henne. 

Tidning nr 4 ges ut till Årsmötet. 

Styrelsens ombyggnad 
Torbjörn och Nina ställer sina platser till förfogande till årsmötet. 

På förslag för vice ordf. är Christina Olsson och som suppleant Pia Nordendag. 

Christina är kontaktat och tackat ja, Yvonne ringer Pia. 

Självklart tar vi gärna emot fler förslag. 
Fredrik Nilsson, till exempel. 

Frågeformulär 
Sveriges hembygdförbund ser gärna att vi ska bokföra våra timmar. Thijs bokför. 



Övrigt 
 Christer försöker hitta någon som kan laga ritningen av huset som stod där prästgården 

stod innan Christer byggde där. 
Ritningen är nu donerat till Landsarkivet som kommer att restaurerar den och vi får en 
kopia till föreningen.  

 Sören Carlsson lämnade två bilder till Christer av ett hus där hans pappa bodde (i 
Skillsta) med målningar i taket. 
Vi borde titta på bildmaterialets förvarandet.  

 Bok nummer 4 är inte digitaliserat och vi borde samla alla böcker på en säker plats, alt. 
offentliggöras.  

 En dator till sommaren kanske i Museet.  

 Thijs bidrar med tunn-grill till sommaren  

 

Ordförande tackar för visat intresse, vi ses på Årsmötet den 17e. 

 

Välmött! 

TW 

 

 

 


