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Byträffens styrelsemöte 100202 
 
 
Närvarande: Lars-Helge Vestesson, Gerdie Ekstrand, Mia Persson-Fröjd, Eva Svensson. 
Plats: Stärkan 
 

1. Byträffens ordförande Lars-Helge Vestesson förklarade styrelsemötet öppnat. 
 

2. Mia Persson-Fröjd valdes att justera dagens protokoll. Lars-Helge valdes till 
sekreterare för dagens möte. 

 
3. Dagordningen för dagens styrelsemöte fastställdes. 

 
      4.   Protokollet från 091201 lästes av ordföranden och godkändes. 
 
  

5. Aktiviteter sedan förra mötet: 
-     Lucia i stärkan. Uppskattat genomförande, med ca 60 besökare. 
-     När det gäller Digital Hembygdsbok har Lars Helge och Mia varit på ett möte  

där Skender Deliu och Mia presenterade hur långt projektet har kommit. Det finns en 
hel del inscannat och en del filmer överförda till digitalt format. 
Man behöver dock sålla och ”komprimera” bland materielet för att det inte skall bli för 
omfattande.  
Materiel från Edenryd har man inte börjat på än. 
Bodil har lånat ut en del bilder från kulturdagarna 1991.   
Näsums hembygdsförening har bestämt sig för att vara med i projektet. 
 

     6.   Kommande aktiviteter: 
           Dag för inscanning av gamla bilder, bestämdes preliminärt till 14 mars. 
           Lars-Helge kollar att ”tekniska medhjälpare” har möjlighet att komma.  
 

6. Förberedelser för årsmöte: 
Valberedningen (Bosse och Henrik) är informerad.  
Årsmöte skall utlysas minst 14 dagar innan mötet. Gerdie skriver kallelse, Eva och 
Mia delar ut. 
Gerdie skriver ekonomisk berättelse. 
Anita skriver verksamhetsberättelse. 



 
7. Kalendarium: 

   Förslag på kalendarium (datum för årets möten) godkändes. 
23 februari (årsmöte), 9 mars, 20 april, 8 juni, 17 augusti, 5 oktober,  

     23 november.   
     Tid 18:30  

 
8. Inkomna skrivelser: 

Biodiverse nummer 4 2009. Tidskrift från centrum för     
biologisk mångfald. 
Ale nummer 4  2009. Historisk tidskrift för skåne blekinge halland. 
 
Sveriges hembygdsförbund. ”Hus med historia”. Hembygdsföreningar 
kan söka pengar för byggnadsvård. 

 
Skånes hembygdsförbund. Man skall ha en ”Turne” där man vill komma 
ut och träffa föreningarna. 
Men eftersom vi har så få aktiviteter i föreningen, bestämdes att vi inte är 
intresserade av något besök.  

 
9.  Övrigt. 
-   Dags att betala årsavgiften för hemsidan  323:75.  
    Lars-Helge betalar räkningen och Gerdie ersätter honom för utlägget. 
-   Lars-Helge har gjort en mindre reparation på en av stättorna på vandringsleden. 
 

     10. Ordföranden, Lars-Helge Vestesson avslutade dagens möte.  
      
     
      
      
      
  
Lars-Helge Vestesson                                                   Mia Persson-Fröjd  
Ordförande och sekreterare  Justerare   
 
 
                  
 


