
Protokoll fört vid Ringamåla Hembygdsförenings Styrelsemöte 20170612. 

Plats: Nissagården Slänsmåla. 

Deltagare:Inez,Per-Ove,Gunnar,Tore,Ulla,Lars,Kalle,Nils-Erik,Cecilia och Eva. 

1. Ordf.Inez öppnade mötet. 

2. Till justerare blev Tore vald. 

3. Årsmötets protokollet upplästes av Nils-Erik. 

4. Till sommarens Öppna hus i juli valdes:2/7 Inez och Ulla servering Eva och Cecilia Tips o 

Bingo 9/7 Staffan och Eivor servering Lars och Gunnar Tips o Bingo 16/7 Servering Elisabet 

och Per-Ove Tips o Bingo Kalle och Nils-Erik  23/7 Eva och Cecilia servering Tore och Ulla Tips 

o Bingo 30/7 Kalle och Nils-Erik servering Inez och Per-Ove Tips o Bingo. 

5. Skrivit Lotteri Eva,köpa vinster av hantverkarna dragning 30/7 

6. Inez rapporterade från Blekinge Hembygdsförenings årsmöte Holje museum,Fritsatorpet 

årsmöte med 60-talmedlemmar och det bjöds på middag. 

7. Midsommarfesten Ringamåla IP midsommardagen,Ulla o Eva bakar Per-Ove P-vakt Nils-Erik 

skulle fixa chema för medhjälpare i lottstånd o serveringen. 

8. Ringamåladagen servering av våfflor,Ulla föreståndare för det Cecilia hjälpa till några 

Hantverkare kommer också. 

9. Byavandring 14/5 12 deltagare Knaggelid,Per-Ove lagt mycket arbete många torp. 

10. Bengt-olof Nilssons 75-årsdagsuppvaktning till förmån för <sedumtaket på Öjamålastugan 

blev hela7500 Kr vilket Hembygdsföreningen tackar så mycket för. 

11. Åke Werdenfelts ide om skolbarn skulle vara med att rusta upp Ladugården på Nissagården 

är inget som vi i styrelsen tycker är någon  god ide utan det läggs på is,städa där skulle  vi 

kunna göras sen får vi senare bestämma vad det ska bli av det samma. 

12. Nya Ringamålaboken försäljningen går bra nu till sommaren ska vi även ha den gamla 

Ringamålaboken till försäljning för 100 kr/st i Nissagården.På bokkontot finns nu 98 000:-kr. 

13. Nils-erik hade blivit kontaktad av Lennart Olofsson om ett skolmuseum vi i styrelsen hade 

en ide om att det skulle kanske bli verklighet på ovanvåningen på Nissagården Nils-Erik 

skulle ta kontakt med Lennart till nästa styrelsemöt så han skulle bli inbjuden.Roger 

Bengtsson hade ett tröskverk som han vill skänka till föreningen Kalle,Tore Per-Ove skulle 

titta på detsamma.Tore gav ordf.ett multiverktyg till köket,mötet avslutades och sen blev 

det mackor och kaffe och lite samvaro. 

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

 


