
 

 

RAMKVILLA HEMBYGDSFÖRENING STYRELSEMÖTE, DALBO 22 11 01 

Närvaro: Karin Gustavsson, Klas Håkanson, Jan-Olov Karlsson, Ove Larsson,  

Magnus Färjhage, Sture Lamme, Erland Fager, Bengt Milton, Liselott Franzén 

1. Öppnande 

Magnus hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat 

2. Val av mötes funktionärer 

Ordf. Magnus F sekreterare. Liselott F Justerare Bengt Milton 

3. Godkännande av föredragningslista 

Godkänd 

4. Föregående mötes protokoll 

Lästes godkändes 

5. Rapporter 

a) Ekonomisk rapport 

Ett fantastiskt bra år! Fler medlemmar än förra året. Minnesgåvor och bidrag och 
utmärkelse har hjälpt upp ekonomin. Vi skriver ett tack i Sockenmagazinet. 
Minnesgåvorna omnämns i verksamhetsberättelsen. Marknaden och gruvan har 
dragit in ungefär lika mycket.  

b) Årets bygdeutvecklingsgrupp 

Hembygdsföreningen mottog en utmärkelse av Landshövdingen, en check på 
10.000 kr. Utmärkelsen kom från Länsbygderådet. 

6. Grannsamverkan 

Arbetet är igång i grupperna. Nästa möte 9 november på Dalbo. 

7. Frivillig resursgrupp FRG 

Ett system i Sverige hur saker ska funka i kristider. Vi ska organisera hemskyddet. 
Styrelsen i Hembygdsföreningen bildar en arbetsgrupp, Bäckaby socken och 
hembygdsförening vill också vara med. Var finns det brunnar med vatten, hur hjälper 
vi våra gamla, kontaktpunkt för att kunna larma, m.m. vi bjuder in någon från 
Bäckaby och någon från Länsstyrelsen till ett möte och får igång arbetet. 

8. Arbetsgrupperna 

Hembygdsgruppen och Hembygdshistoria 



 

 

Arkivens dag 12 november i Wisionshuset 10-15. Vi plockar fram och kör dit 
urklippsalbum fredag 11/11 kl 18.00. Karin visar Harald Johanssons bilder, från 
Anders Ek´s hemsida. Lotta sätter upp affisch på anslagstavlan.  

Höstkonsert i Ladhalla Höreda. Fredag 4/11-22 kl 19.00 – 20.30. 

Yngves filmer är på gång. 

 

Marknad 

Julmarknad 26/11 -22 10.00 – 14.00 utanför Puttes affär.  

Hemsidan 

Kalendern skickas till tryck. Premiär säljs på julmarknaden. Tema nästa år 2023 är Hus 
och Byggnader och detaljer på hus.  

 

Brandvärn 

8 st aktiva brandmän, det behövs fler!! 

9. Övriga frågor 

Olycka vid marknadsplatsen. Ingen människa eller djur skadad. Staket och ett träd 
demolerat. Försäkringsfråga – vi anlitar någon i byn.  

Avloppsledningen som ligger i sjön är ibland synlig vid Sundbron. Finns det något att 
göra så att den inte flyter upp? 

Elverket som marknaden brukar låna av kommunen från Dalbo huset, hur blir det i 
framtiden? Var kommer det att placeras? 

Bygga en liten utescen vid kyrkan? Kolla med arbetsgruppen för aktivitetsområdet vid 
badplatsen och campingen. 

10. Nästa möte 

Onsdag 1 februari 2023 kl 19.00 Dalbo 

Årsmöte 23 mars 2023 

11. Avslutning 

Magnus tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat. 

Ramkvilla 22 11 07 
Vid datorn: Liselott Franzén 

 
_____________________________________       ____________________________ 

Ordförande Magnus Färjhage                                   Justerare Bengt Milton 


