
 
Styrelsemöte Ringamåla Hembygdsförening  
Nissagården 

Tisdag den 16 augusti 2022, klockan 19.00  

 
Mötesagenda  

1. Mötets öppnande, närvarande:  

Marie Louise Elmgren 
Tore Bengtsson 
Nils-Erik Svensson 

Per-Ove Olsson 
Staffan Olsson 

Marie Algotson 
Kalle Karlsson 
Lisbet Karlsson 

Claire Sjöström 
Anna Svensson 

Nils Svensson 
Nils Sjöström 
Lars Berg 

 
2. Val av justeringsperson: Tore Bengtsson 

 
3. Föregående protokoll  

 

Kalle, Nils-Erik och Tore har tittat på tröskorna men de behöver tas fram 
och utvärderas innan beslut. Brunnsringen ej tätad ännu. Tore, Nils-Erik, 
Kalle och Nisse träffas på Nissagården i början av september för att göra 

klart och även tömma den ett par gånger, därefter skicka in vattenprov.  
 

Anton och Nils Erik sökt bidrag.  
 

4. Information projekt Nissagården/Information Nils-Erik Svensson 
Hallen ännu ej fixad. Uno ska inhandla saker till murning, men vill 
avvakta svalare väder för att göra jobbet. Byggmöte har ägt rum 16/8: 

om någon månad kommer Niklas att börja renovera kostallet. Arbetsdag i 
början av september – lördag 17 september kl 9-15, bjuda på fika och 

lunch. Anmälan till Nils-Erik. Att göra: 
-   Fortsätta renovera hallen 
- Städa logen 

- Måla ladugårdsfönster på framsidan med vitt en gång till 
- Städa upp och ta ut grejer från brygghuset för att frilägga kaminen 

för att putsa denna.  
- Tjära kioskluckor och dörr.  
- Evt flytta saker i brygghuset från undervåningen till övervåningen.  

 
Projektekonomi – förbrukat 230 Tkr av 500 Tkr utlyst. Offert kostallet 

150 Tkr, plus elektriker ca 20-30 Tkr. Sydost Leader har ny person som 
är ansvarig för projektet som gärna vill komma och titta: Lasse Wellin. Vi 
funderar på möjlighet att köpa in material till framtida utställningar i 

förväg för att förbruka pengarna eller begära förlängt 1 år. Projektet tar i 
nuläget officiellt slut 2023-12-31.   

  



 

5. Ekonomi 
Vi har fått 12 Tkr i anslag, och 2 nya medlemmar. Sålt böcker och 

kassar, uthyrning, in 11 Tkr från aktiviteter. Utgifter ca 15 Tkr. Kassa 
nästan 9000, 349 Tkr på konto, ca 40 Tkr på renoveringskonto.  
 

6. Firmatecknare 
Man ska lämna in stadgar och årsmötesprotokoll till banken, gjordes 

förra året för 2 år, men ny kontakt på banken önskar beslut på 
firmatecknare.  
 

Mötet beslutar att ordförande Marie Louise Elmgren, och kassör Anna 
Svensson,  ska vara firmatecknare var för sig i ytterligare ett år.  

 
7. Hembygdsförbundet 

Möte hölls 30/6 – formerna för Åke Werdenfeldts minnesfond 

etablerades. Finns ett stipendium att söka, vi ska fundera på detta. Vi 
ska kolla kontaktperson från Hembygdsförbundet.  

 
8. Landsbygdsrådet 

Politikerhearing medborgarhuset i Svängsta 25/8 – vi har skickat in 2 

frågor avseende mobiltäckning respektive vägnätet. Teamsmöte i 
landsbygdsrådet den 23/8. Nästa möte 1/9.  

 
Nils Erik förmedlar att gamla bygdekommittén sökt bidrag för 
ombyggnad av badplatsen. Nils Erik och Kalle har pratat med Linnea 

Persson och bestämt att de ska riva omklädningsrummet och göra ett 
större med åtskilda rum för herr och dam, samt ingångar från sidorna. 

Tidplanen är att riva, fylla ut med grus och lägga plintar i höst, därefter 
bygga upp nytt i vår. 
 

Bygglov behöver ej sökas enligt Linnea, men Nils Erik ska kolla upp detta 
ordentligt.  

 

9. Marknadsdagen den 10 juli & 31 juli utvärdering  
Båda dagar gick med vinst. Ca 120 besökare båda dagar, vi är nöjda. 

Någon framförde synpunkt om att underhållning saknades. Till nästa år 

ska vi försöka planera in det. Förslag jazztrio.  

 

Behov av någon form av kassaskrin för att kunna ta betalt för 

Ringamålabok/tidningar om någon vill köpa. Nils Sjöström föreslår att 

köpa några ex av den nya boken Karlshamn med omgivning av Jonas 

Lindström.  

 

10. Ringamåladagen 

Möte 16/8.  
 

11. Övriga frågor  

 

- Uppföljningsträff Midsommarfirande + Ringamåladagen i höst, bjuda 
på fika- och redovisa resultat. Förslag torsdag 27 oktober 18:30 

bygdegården, börja med mat därefter möte. Marie Louise fixar pajer. 
Föranmälan till Marie Louise via mejl och telefon. Nils Erik bokar 

bygdegården.  



 

- Städgrejer: 2 st sopskyffel med skaft samt dammsugare, behövs.  
- Vaktmästartjänst: A4 block behövs för att skriva upp att man varit 

där. 
Mötet beslutar att Anna inhandlar dessa saker. 
 

- Tipspinnar behöver plockas in – Marie och Anna fixar dessa.  
- Luftning av avloppet ska sättas in – Nils-Erik kontaktar Simon G och 

monterar tsm med Kalle.  
 

- Kaffetjänst till nästa styrelsemöte, vi beslutar att vi alternerar 

kaffeansvarig och beslutar nästa kaffeansvarig till nästa möte. Marie 
tar på sig att ordna kaffe till nästta styrelsemöte.  

 

- Byavandring på söndag 21/8 – samling vid bygdegården 09:00. 
Påminnelse om aktiviteten via mejl och hemsida: Nils-Erik – sociala 

medier: Claire.  
 

- Staffan påtalar att vi borde byta bild på Öjamålastugan på hemsidan. 

Tore skickar bild till Nils-Erik som uppdaterar.  
 

- Filmer och kort: för 2 år sedan fick Nils Erik 5 st filmer från Lennart 

Olofsson som intervjuat personer i bygden. Nils Eriks grannes son går 
utbildning inom film, han kan tänka sig att hjälpa till att klippa. Mötet 

beslutar att vi gärna tar hjälp av honom. Marie Louise ska ge 
originalfilmer till Nils-Erik att förmedla vidare. 

 

Nils-Erik har även fått bilder om ”livet på Slänsmåla gård” de ligger på 
en hårddisk. Vi bestämmer datum för träff för allmänhet att komma 

och titta på bilder och filmer.  
 

- Per-Ove och Nils-Erik var på evenemang på Öjamålastugan i söndags 

14/8, en trivsam tillställning. Gunvor ska medverka på 
Ringamåladagen, kommer eventuellt ha ett till tillfälle längre fram i 

höst.  
 

- Per-Ove, Ingolf och Ulla har tjärat ladan vid Öjamålastugan så den är 

i fint skick. Nils Svensson har röjt ogräs och fixat ute.  
 

12. Nästa möte 

 

Tisdag 13/9 kl 19:00.  

 

 

13. Mötet avslutas 

Vid pennan Claire Sjöström, sekreterare 

 

Justeras, Tore Bengtsson 

 


