
RAMKVILLA HEMBYGDSFÖRENING 

STYRELSEMÖTE 210126 DIGITALT 

Närvaro: Magnus Färjhage, Magnus Lamme, Sture Lamme, Maria Lamme, Bengt Milton, 
Erland Fager, Ove Larsson, Klas Håkanson, Liselott Franzén 

1. Val av mötes funktionärer 

Ordf. Magnus F, sekreterare Liselott F, Justerare Magnus L 

2. Öppnande  

Magnus F hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat. 

3. Godkännande av föredragningslistan 

Listan lästes och godkändes. 

4. Föregående mötes protokoll 

Lästes och godkändes. 

5. Rapporter 

a) Ekonomisk rapport 

Det blir några fler medlemmar varje gång vi skriver i sockenmagazinet. 150st 
almanackor är lämpligt antal att beställa. Inga intäkter från marknaden och 
betydligt mindre från gruvan i år. Allt är i sin ordning trots - 39177 kr i resultat. 

b) Medlemmar 2020, 122 vuxna och 5 under 18år.  

6. Arbetsgrupperna rapport och kommande verksamhet 

Hembygdsgruppen & Hembygdshistoria 

Ramkvillafilmen från 1994 bör digitaliseras om den inte redan finns på dvd. 
Sockenvandring 25/7 i Hörjesås. 

Marknad 

Ingen marknad i år, vi satsar på 2022. Eventuellt någon aktivitet i höst. 

Gruvan 

Planerar för upplyst gruva med reservation för förändring hos artisterna. 

Båt och Brygg 

Inget nytt. 

Sockenrådet 

Inget nytt. Översiktsplan kommer. 

Skärbäckskanal 

Inget nytt 

Hemsidan 

Ny fototävling med tema träd. Harald Johansson och Anders Ek har sammanställt 
gamla foton från Ramkvilla som ska läggas på hemsidan. 



Brandvärn 

10 personer. 9 styck utryckningar 2020. Har fått en ny brandbil – detta 
uppmärksammades i radio. 

Sockenmagazinet 

Kalendern är tunn, man får leta inlägg. Mejla mötes protokoll från 
Hembygdsföreningen till Mia. 

Alla arbetsgrupperna är påverkade av corona läget. 

7. Ramkvilla veckan 10-17/7 -21 

Föreningar meddelar aktiviteter till Mia senast 19 februari. 

Aktiviteter från Hembygdsföreningen: Fotoalbum i församlingshemmet, Vandring 
runt sjön med stopp – LRF bidra med ett stopp i Hallsnäs? Tipspromenad en kortare 
runda hela veckan, Bilbingo – material finns i Skärbäcksgården. Öppna 
Hembygdsmuseet i Hörjesås? Upplyst gruva onsdag och något som händer i gruvan 
under hela veckan.Allt marknadsförs via hemsidan, sockenmagazinet. 

8. Årsmöte 

23/5-21 14.00. 

- Bokslut 

- Verksamhetsberättelse, Lotta och Magnus F skriver ihop en. 

- Verksamhetsplan, gruppernas aktiviteter. 

- Valberedning, respektive arbetsgrupp rekryterar nya medlemmar vid behov. 
Verkställande utskott väljs på årsmötet. 

- Årets Ramkvillabo, delas ut på årsmötet. Beslutas av VU. 

9. Nästa möte 

27 april – 21 19.00 Hotellet/Dalbo eller digitalt. 

10. Avslutning 

Magnus F tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat. 

Ramkvilla 21 01 26 

Vid datorn: Liselott Franzén 

______________________________________  _________________________________ 

Ordförande Magnus Färjhage                          Justerare Magnus Lamme


