Ramkvilla Hembygdsförening
Styrelsemöte
17-01-18 Klubbstugan
Närvaro: Magnus Färjhage, Marie-Louise Hultman, Sture Lamme, Karin Gustavsson,
Asko Kurjenkallio, Roland Johansson, Erland Fager, Jan-Olov Karlsson, Bengt Milton,
Liselott Franzén
1. Öppnande
Magnus F hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.
2. Val av mötes funktionärer
Magnus F ordförande, Liselott sekreterare, Bengt M protokollsjusterare.
3. Godkännande av föredragningslistan
Listan lästes och godkändes.
4. Föregående mötes protokoll
Gicks igenom och godkändes.
5. Rapporter
a) Ekonomisk rapport
Allt är under kontroll. Något back förra året men förklaring finns.
b) Konsert i Ladhalla hos Familjen Niklasson. Hembygdsföreningen backade
upp vid eventuell förlust och det blev det, drygt 2700 kr. Bra och trevligt
arrangemang. Lite dålig uppslutning. Hembygdsföreningen stöttar gärna
fler arrangemang av detta slag.
6. Arbetsgruppernas rapporter och kommande verksamhet:
Hembygdsgruppen
Julmarknad genomfördes 26 november. 9 stånd och mycket folk.
Vårstädning av öarna och lite runt omkring, april. Lämna gärna förslag på
allmänna platser som behöver snyggas till.
Fågelexkursion Maj
Julmarknad 2/12.
Marknaden
3 juni 9.00-16.00

Anmälningar har börjat komma in. Marknaden är i behov av en elektriker,
Magnus Lamme el ansvarig. Någon mer i kommittén, gärna förslag på någon
som kan tänkas vara med.
Gruvan
Fortsätter med samma upplägg som tidigare år. Onsdagkvällar i juli samt två
första i augusti.
Rodden
Asko kollar med lagen om intresse finns för en tävling i sommar.
Hembygdshistoria
Anton Lamme har fått materialet till namn på gamla Ramkvilla filmerna men
inte rapporterat om hur arbetet går.
Yngve Axelssons filmer. Banden behöver digitaliseras. Karin G kollar med
någon i Stockholm om de kan fixa detta. Liselott har kontakt med John som
troligtvis kan klippa samman materialet till en film efter att banden
digitaliserats.
Omstrukturering av arkivet i centrumhuset, Magnus L och Bengt M
bestämmer ett datum när arbetet ska på börjas.
Skrönor på Wärdshuset ställdes in i höstas, för få anmälningar. Kolla
eventuellt samarbete med Niklassons i Höreda.
Sockenvandringen 2017 juli månad blir på Hallsnäs.
Båt och Brygg
Det har muddrats i utloppet till kanalen in vid kyrkan till hamnen. Faktura
kommer. Behöver göras inköp för att byta ut frigoliten på bommarna i
hamnen.
Sockenrådet
Ingen representant.
Skärbäcks kanal
Ingen representant. Kanaldag?
Hemsidan
Funkar bra. Lägger ut material från sockenmagazinet.
Hjärtstartare i Nygårdskyrkan. Årets Ramkvillabo 2017, sista datum för det?
Det står Ramkvilla samhälle på hemsidan, vi tar bort samhälle det räcker
med Ramkvilla då är det tydligare att hela socknen med omnejd ingår.
Brandvärnet

Ingen representant
Sockenmagazinet
Ingen representant. De letar ersättare för Anna-Maria.

7. Årets Ramkvilla bo
Verkställande utskottet utser årets Ramkvilla bo utifrån de förslag/
nomineringar som kommit in. Hittills tre stycken.
Mötet beslutade att skriva i Sockenmagazinet igen för att få in fler förslag.
Sista dag att lämna förslag 15/2.

8. Årsmöte
26 Mars 14.00. Asko kollar om Nygårdskyrkan är ledig. Bjuder på ostkaka och
kaffe.
Sture meddelar Elsa och golfen vilket datum mötet blir.
Föreläsare på årsmötet:
Förslag: Mickan Thor, Kjell Gunnarsson, Sång och musik, historiker som
berättar om området runt omkring .
Mötet beslutar att Magnus frågar Mickan i första hand.

Behöver datum för kommande verksamhet till verksamhetsplanen.
Verksamhetsberättelse, Liselott och Magnus hjälps åt med denna.

9. Utvecklingsprojekt
Dalbo – Wärdshus? Hembygdsföreningen kan göra projektansökan för
marknadsundersökning angående äldreboende på Dalbo. Vad skulle behöva
göras?
HVB hemmet kommer avvecklas i Mars. Kommunen har hyrt Dalbo hela året.
Kommer troligtvis inte startas något kommunalt äldreboende igen.
Mötet beslutar att det är en bra ide´.
10.Gallring
Gallring av gamla filmer. Ramkvilla filmerna har filmats in på vhs banda, i
och med att filmerna finns digitaliserade finns inte någon anledning att
spara VHS banden.
Mötet beslutade gallra VHS filmerna.

11.Övriga frågor
Information om nytt datum för nästa möte skickas via sms gruppen direkt vid
beslutat på mötet. Protokollet skickas till hemsidan när Magnus korrekturläst
det.
12.Nästa möte
Tisdag 9 maj 19.00 klubbstugan.
13.Avslutning
Magnus F tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.
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