
Ramkvilla Hembygdsförening 

Styrelsemöte 2019-12-04 
Närvaro: Magnus F, Bengt M, Marie-Louise H, Magnus L, Erland F, Klas H, Jan-Olov K, 
Liselott F. 

1. Öppnande 

Magnus F hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.  

2. Val av mötesfunktionärer 

Ordf. Magnus F Sek. Liselott F Justerare Magnus L 

3. Godkännande av föredragningslista 

Listan lästes och godkändes 

4. Föregående möte protokoll 

Lästes och godkändes. Komma igång med en rutin så protokollet hamnar på 
hemsidan efter varje möte. 

5. Rapporter 

a) Ekonomisk rapport. 

Allt ser bra ut. Hur får man på bästa sätt in hyran för båtplatserna direkt 
på kontot? 

b) Höstfestival 

Samarbete med Nicklasson i Höreda, Vetlanda kommun. Slut sålt 55 
biljetter sålda (kunde sålt 5 st till) inträde 150kr kommunen stod för 
artistgaget. Ett mycket lyckat uppträde.  

c) Kalender 

Årets fotokalender säljs i Puttes affär. 100 kr styck. 200 stycken 
kalendrar. Bra jobb av Karin. Tipsa gärna om att de finns till försäljning. 

6. Arbetsgrupperna rapport och kommande verksamhet 

Hembygdsgruppen / Historia 

Ljus träd sätts ut på ön. Julmarknad inställd. Ska vi kanske göra något annat?  

Vetlanda museum och Länsmuseet gjord besök på lantbruksmuseet i 
Hörjesås. Bollen ligger nu hos museerna.  

Arvidssons öar? Det är respektive markägares ansvar att sköta sin mark. 
Städdagar skall i första hand ägnas åt gemensamma ytor, fotas på kommunal 
mark. Hembygdsföreningen är öppen för samarbete kring med nya ägaren till 
öarna men det är i första hand ägarens ansvar. 



Marknaden 

Annonseringen är för dyr eller? Annonsering är viktig i det stora hela för att 
få en vinst. Lägga tillbaka annonsen i smålandsposten föreslogs, minska 
bilden.  

Marknaden är den 6/6 9-15. Byta bilden på hemsidan. 

Gruvan 

Kontakt med polisen om två veckor ska staketet besiktigas. Detta är polisens 
ansvar. En virkesbeställning kommer göras till en trapp som byggs till våren. 
Gruvan är nu låst för säsongen. 

Båt o Brygg 

Sockenrådet 

Grannsamverkan. Landsbygdsriksdag, bygdeutvecklingsgrupper. Reser runt i 
kommunerna i länet, vill vi vara med finns det tid i samband med lunchen i 
Björköby. 

Skärbäckskanal 

Hemsidan 

Brandvärnet 

Sockenmagazinet 

Ingen kopiering på kommunen längre. Åkesson Berg 1100kr för 300 kopior 4 
sidigt. Vi beslutar fortsätta anlita dem. Hur kan vi göra detta billigare? 

7. Utvecklingsplaner, Golfklubben 

Örjansklubben, Golfklubben, Hembygdsföreningen. Det kommer hållas ett 
möte där man går igenom planerna så man kan ge information på årsmöten 
och dyl. Gemensam föreningslokal. 

8. Fototävling 

Fortsätta med en fototävling till, dels till en ny kalender 2021, bra att få in 
nya bilder. Tema i kalendern ”Det händer i Ramkvilla”. 

9. Årsmötet 

15 mars klockan 14.00 Hotellet. Landgångar till fikat, Magnus F beställer. 40 
stycken. 

10.Övriga frågor 



Kyrkan ordnar musik i sommarkväll på lördagskvällen och högmässa på 
söndagen, förslag på datum 4 - 5 juli eller 18 - 19 juli. Vill 
hembygdsföreningen medverka i samband med detta? Konkreta förslag om 
vad denna medverkan skulle kunna innebära önskas gärna. 

11.Nästa möte 

25 februari 19.00 klubbstugan 

12.Avslutning 

Magnus F tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat 

Ramkvilla 19 12 04  

Vid datorn: Liselott Franzén 

___________________________________      ___________________________ 

Ordf. Magnus Färjhage                                           Justerare Magnus Lamme


