
 Protokoll fört vid Ringamåla Hembygdsförenings Styrelsemöte 20180220. 

Plats Högaböke Bygdegärd. 

Närvarande:Inez G,Tore B,Ulla A,Staffan,Per-Ove O,Lars B,GunnarE 

KalleK,Eva H. 

1. Ordf.Inez hälsade de närvarande välkomna. 

2. Personlig kallelse per telefon eller brev. 

3. Justeringsman Nils-Erik 

4. Föregående protokoll upplästes 

5. Teckning och diskussision angående Lokalhistorisk konferens i 

Bygdegården 20180317. Anledning Hembygdsbokens pris. Kostar 300:-

/person. Hembygdsföreningen sponsrar med 200:-/person för 

styrelsen. Hembygdsföreningen bjuder på morgonfika och 

avslutningskaffe. Per-Ove har anlitat Elisabet att laga lunch och baka 

vetebröd. 

6. Bokförsäljningen har gått bra sålda böcker ca:761 st. Ekonomin för 

föreningen bra. Gåva till Lennart Olofsson i form av resepresentkort på 

5000:- har överlämnats. På grund av allt arbete som han lagt ner på 

Hembygdsboken beslutades även att ersätta honom för den dator han 

måst skaffa för att kunna hantera allt material och redigering. 

Kostnaden för datorn låg på 11 000:-.  Alla saker som tillhör 

utgivningen av boken överlämmnade han till Per-Ove, vilka skall 

arkiveras, Chips läggs i kassaskåp.(Ringamålaboken) 

7. Årsmöte 20180402 i Bygdegården ev.Kl:15:00 Städdag på Nissagården 

20180421 Kl:9:00Blekinge läns Hembygdsförbund årsmöte Bräkne-

Hoby den 28 april 

8. Valborgsmässoafton på Nissagården körsång,majbål 

servering,lotteri,vårtalare Marco Gustavsson 

9. Programmet för 2018 upplästes och godkändes. 

10. Vid förra mötet fanns en hel del som skulle diskuteras,Lars B hade i 

uppgift att undersöka om alla skyltar vid strövstigen vid Öjasjön Var 

som stämmer med nutid på skyltarna från Martin Levis Jonssons tid 

kanske de behöver bytas ut i annat materiel Lars undersöker det    

samma. Åke W. projekt om ladugården återkommer han ofta men ha 

några skolbarn att hjälpa till med utrensing där är omöjligt,men på  

städdagen ska vi rensa ut det värsta. Köket inne på Nissagården ska 

bänkskivorna höjas, sommarvattenledning är inte omöjligt att koppla 



in lägga trä på stentrappan på finingången,dra in lyse på handikapp 

toan ev.elelement,laga stentrappan vid köksingången.Ringa 

Byggnadsinspektör om man kan göra dessa förbättringar utan särskilt    

tillstånd. Beslutades att genomföra dessa förbättringar i köket, vid 

trappan och i utetoan. Kalle håller i det hela. Sedumtaket på Öjamåla 

stugan har Kalle gjort förfrågningar om olika pris Svenska Naturtak i 

Tygelsjö var nog det bästa alternativet Ca: 30 000:-. Beslutades att 

genomföra även detta. Kalle håller i detta med hjälp av Tore. Ragnar 

Bengtssons dia-bilder som granskats ska visas i Bygdegården den 9 

april. Flera finns att granska. Lägga in om konferensen på hemsidan 

gör Nils-Erik. Han skulle ta kontakt med Kyrkhults Hembygdsförening 

om studiebesök hos dom. Ett nytt våffeljärn skulle inköpas. 

Byavandring i Ekeryd den13 maj samling vid Bygdegården 

11. Inez av slutade mötet och bjöd till fika. 

 

Vid protokollet…………………………………………. Justeras:……………………………… 

 

…………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 


