
Protokoll       
  

Byträffens styrelsemöte 091006 
 
 

Närvarande: Lars-Helge Vestesson, Mia Persson-Fröjd,  Gerdie Ekstrand 
 
Plats: Stärkan 
 

1. Byträffens ordförande Lars-Helge Vestesson förklarade styrelsemötet öppnat. 
Eftersom endast tre personer var närvarande, var inte mötet beslutsmässigt. 

 
2. Mia Persson-Fröjd valdes att justera dagens protokoll. 

Lars-Helge valdes som sekreterare. 
 

3. Dagordningen för dagens styrelsemöte fastställdes.  
 

4. Protokollet från 090819 lästes inte upp. Eftersom mötet inte var beslutsmässigt. 
 

5. Aktiviteter sedan förra mötet. 

 

Vandringsleden. 
Ett antal skadade stolpar har bytts ut. Det är troligen inte avsiktlig skadegörelse, som 
har förekommit på några av de andra lederna. 
 
Den 1:e oktober hade kommunen en gemensam ”invigning” av de fem färdiga lederna. 
Den hölls på Barnakälla.  
Kristianstadbladet och radio Kristianstad var där och gjorde reportage.  
 
Edenrydskalaset, Gerdie och Mia har delat ut broschyrer. Eva Jacobsson har börjat 
annonseringen. 
Ett möte hölls 18/9 på puben, där man diskuterade arrangemanget.  

• Eva’s kompis Emelie fixar maten. 

• Eva ordnar bardisk mm som behöver byggas i stärkan. 

• Byträffens medlemmar tar med sig tavlor och andra lämpliga ”dekorationer” för att 
göra stärkan trevlig.   

• I övrigt hjälper byträffen till med det som behövs före/under/efter kalaset. 
 

Digital hembygdsbok. 

Mia har i kommunens regi dragit igång ett projekt kallat ”digital hembygdsbok”. 
Bakgrunden är att Bromölla komun har fått en arbetsmarknadspolitisk insats. En 
person är tillfälligt anställd för att scanna in lämpligt materiel till en hembygdsbok 
som skall ligga på nätet. 
Den 31:e augusti samlades ett antal föreningar för information om detta. 
Lars-Helge representerade byträffen. 
Det är fortfarande oklart hur den skall vara uppbygd. Beroende på storlek så hamnar 
den antingen under bibliotekskatalogen, eller som ett eget projekt.  
  



 

6. Kommande aktiviteter: 

Vandringsleden. 

Lars-Helge har en del överbliven grus. Bosse hjälper till med att lägga det på leden.  
 
Föreningen får driftsbidrag på 3000:- per år från Bromölla kommun. Bidraget 
betalas ut automatiskt. Vi behöver inte ansöka om det. 
Gerdie kollar att vi verkligen har fått pengarna för 2009. 
 
Lucia, söndag 13:e december 

Hanna och Linda håller i det. Mer diskussion om det tar vi vid nästa möte 24:e 
november. 
 
Edenrydskalaset 7:e november. 

Fråga om kostnad för de som hjälper till med kalaset. Lämpligen betalar vi för 
maten. 
Fråga om parkering. Det behövs troligen inga särskilda arrangemang.   
Det behövs nog ytterligare ett möte tillsammans med Eva. Lars-Helge kollar upp 
det.  
 

Digital hembygdsbok. 

Lars-Helge försöker kolla upp vad som finns, och kan vara lämpligt att ha med. 
Det finns t.ex en del pärmar från en studiecirkel som byträffen har haft.  
Bodil och Göran Swärd lär ha en del inspelade videoband, från kulturdagarna. 
Det bör finnas en del materiel från byvandringarna vi haft.  

 

5. Inkomna skrivelser: 

- Museeforum Skåne har museedagar. 
- Skånes hembygdsförbund. Inbjudan till kretsmöte. 
- Skånes hembygdsförbund. Inbjudan till framtidsmöte. 
- Skånes hembygdsförbund. Lista med föreningsfunktionärer.  
- Skånes hembygdsförbund. Sammanställning av enkät som bl.a byträffen har fyllt i. 
- Sveriges hembygdsförbund. Medlemsblad, extra aktuellt.  
- Sveriges hembygdsförbund. Att arbeta med byggnadsvård i föreningar.  
- Sveriges hembygdsförbund. Att arbeta med textilier på hembygdsgården. 
- Sveriges hembygdsförbund. Att mötas. Skola, hembygdsförening och 

kulturmiljöpedagogik. 
- Bromölla kommun. Information om att iordningställande av ridleden genom 

kommunen inte är genomförbart i nuläget. 
 

6. Ordföranden, Lars-Helge Vestesson avslutade dagens möte.   

Nästa möte 24:e november. Gerdie fixar fika.   

       

      
      
      
  
Lars-Helge Vestesson                                                   Mia Persson-Fröjd 
Ordförande och sekreterare  Justerare               


