Styrelsemöte Ramkvilla Hembygdsförening
Klubbstugan 2019-02-27
Närvaro: Magnus F, Bengt M, Sture L, Karin G, Erland F, Magnus L, Asko K, Klas H,
Liselott F
1. Öppnande
Magnus F hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.
2. Val av mötesfunktionärer
Magnus F ordförande, Liselott sekreterare, Bengt M justerare
3. Godkännande av föredragningslista
Listan lästes och godkändes.
4. Föregående mötes protokoll
Godkändes.
5. Rapporter
a) Ekonomisk rapport
Inget att lägga till sedan sist.
6. Arbetsgrupperna rapport och kommande verksamhet
Hembygdsgruppen/hembygdshistoria
Inget att tillägga till verksamhetsberättelsen. Visar foton på okända personer
vid årsmötet. Ingen metartävling i år. Floravandring 16/6 vilda blommornas
dag, 15.00. Sockenvandringen, Dragsnäs 28/7 9.00.

Marknaden
Anmälningar kommer hela tiden.

Gruvan
Projektmöte med Gruvlanda. De har skapat möjligheter efter vad gruvan har
att erbjuda, de gör inte om gruvan utan löser ev. problem som den är.
Inventering av vad som behöver utvecklas säkerhetsmässigt i Hörnebo skiffergruva har gjorts, det visade inget nytt utan bara det vi redan visste.

Båt och brygg
Jobbar för samarbete med Braås båtklubb, de ger ut sjökortet som behöver
uppdateras med bland annat utprickning av grunden i sjön.

Sockenrådet
Informationsdagen för nyinflyttade. 31/3 15-17 Nygårdskyrkan.
23 har sagt ja och kommer och presenterar sig. Kommer information om mötet i sockenmagazinet.

Hemsidan
Fototävling 75 bild bidrag har kommit in. 3st 1:a priser. Bilderna räcker även
till fotokalender, här ingår även segerbilderna. Almanackan säljs vid julmarknaden och hos Puttes. Vi beställer 150st.
Det finns en Ramkvilla köp och sälj sida på facebook.

Brandvärn
Söker fler brandmän, som är på hemmaplan dagtid. Ramkvilla brandvärn ska
stå som värd vid frivilliga brandkårers förenings årsmöte 9/3.

Sockenmagazinet
Mia och Annika jobbar vidare.
7. Årsmöte
17/3 14.00 Nygårdskyrkan. Kjell Gunnarsson. Ostkaka beställd till 30 personer. Fototävlingsbidragen visas.
Ramkvillaflaggan? Arbetet på is, sockenrådet tar upp det igen.
Hur får vi fler medlemmar?
8. Utvecklingsplaner, golfklubben
Golfklubben, Örjansklubben, hembygdsföreningen. 12/4 tacokväll för ungdomar på wärdshuset. Hur vill man att det ska vara i Ramkvilla?
14/3 Utveckling- Ramkvilla framtid. Byggnadsmöte.
9. Övriga frågor
Fakturor till RUF från hemsidan?

Äskar pengar till att stängsla in öarna så får kan gå där och beta i sommar.
Kollar upp kostnad för stolpar och nät.
En ny vision från hembygdsförbundet ”En levande landsbygd öppen för alla”
Lantbruksmuseet – Vetlanda museum vill se vad där finns.
10.Nästa möte
21/8 -19 klubbstugan 19.00
11.Avslutning
Magnus tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat

Ramkvilla 19-03-02
Vid datorn: Liselott Franzén
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Ordförande Magnus Färjhage

Just. Bengt Milton

