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Mötesagenda 

1) Mötets öppnande av Marie Louise. 

 

2) Närvaroupprop: alla närvarande förutom Lars Berg, samt Cecilia 

Gustafsson som har önskat träda ur styrelsen 

 

3) Val av justeringsman: Nisse Svensson 

 

4) Vaktmästarperiod mars-april 

Eftersom Cecilia har gått ur styrelsen och det är oklart om Lars ska 

fortsätta medverka, bestäms på mötet att Marie-Louise och Nisse hoppar 

in kommande period under mars-april. Det bestäms att vaktis ska tillse 

att det blir värme i Nissagården om någon vill hyra. Detta innebär att slå 

på värmen.  

 

Staffan föreslår att ha ett A4 block vid ingången som de som är 

vaktmästare fyller i: datum man varit där och vad man evt har hittat. 

 

5) Årsmöte 

Förslag att hålla årsmötet tillsammans med Bygdegårdsföreningen den 3 

april kl 16:00 i Högaböke. Om ej ledigt kan vi vara på Nissagården. 

Kalle kollar med Arvid och återkopplar till Marie Louise. 

 

6) Projekt på Nissagården/ NES 

a Hur långt har vi kommit med de olika arbetsuppgifterna 

Inte så mycket har hänt sedan i höstas. Arbetsgruppen Nils-Erik, Tore och 

Kalle har kollat på vad som skulle behöva göras framöver: 

- Renovera hallen vid ingången på framsidan. Frågeställning om man 

skulle börja med ena hörnet och avvakta med resten för att undvika stök. 

Mötet beslutar att vi ska göra som arbetsgruppens förslag. 
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- Tore har varit i kontakt med Lars Welin på SydostLeader om att 

fortsätta med projektet. Lars skulle återkomma med ett förtydligande om 

förlängd projekttid till 31 dec 2023. 

- Markis till kiosken 

- Hyllor för penslar m.m. i brygghuset för att samla dem på ett ställe. 

- Eldstad i brygghuset, önskemål att Uno skulle fixa till puts och måla. 

- Östra gaveln på bortre ladan, färdigställa målning. 

- Nockpanna i eternit ca 3 m från gaveln har blåst av. Evt nyttja skylift 

om Nils & Claire ska ta hem en i sommar. 

- Marie-Louise har varit i kontakt med Karin från Länsmuseet, som ej 

återkommit något mer.   

 

b Stenar på gårdsplanen/TB 

Tore ska fixa den när vädret blir lite varmare. 

 

c Ifyllnad av slänten/NS 

Ifyllnad av slänten. Nisse har grus och avser fixa ifyllnad när vädret blir 

lite varmare. 

 

d Ladugården/NES/MLE 

Hantverkare Niklas Moberg resp Johan Rudolfsson har tittat på golvet och 

lovat återkomma med en offert. Nils-Erik resp Tore påminner dessa. 

 

7) Arbetsdagar och evenemang 2022 

Städdag inför valborg 23/4 kl 9 

Valborgsfirande 30/4 - grilla korv. Någon från kyrkan eller politiker 

som talar. Marie-Louise kollar. Tore kan ställa upp vid brist på talare. 

Arbetsdag 7/5 kl 9 - föranmälan till Nils Erik  

Byavandring 14/5 - Askaremåla kl 14 

Arbetsdag 21/5 kl 9 - föranmälan till Nils Erik  

Midsommarfirande 25/6 

Nässelfrossa kyrkogårdsvandring i början av juli 

Marknadsdag 10/7 kl 13-16 

Slåtterdag vid Ihre Naturskola 30/7  

Marknadsdag 31/7 kl 13-16  

Friluftsgudtjänst - Marie Louise kollar 

Byavandring Bengtsboda 21/8 kl 9 

Ringamåladagen 4/9  

Kulturnatten i Karlshamn i början av oktober 

Höstgille oktober/november 
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Claire får i uppdrag att göra ett programblad att skicka ut. 

 

8) Ekonomisk rapport/AS 

- Vi har haft utgifter på ca 22 000 kr och sponsring 24 000 kr. Främst 

renovering av taket över gaveln. Lite småutgifter i form av el och 

medlemskap Hembygdsförbund. Vi har fått 12 000 kr i kommunala 

bidrag. 

- SydostLeader önskar fakturor och kopior på alla transaktioner för det vi 

har fått i förskott hittills. Vi ska framöver skicka in och få pengar i 

efterhand. 

 

9) ”Hitta ut karta”/LB 

Inget nytt då Lars ej var närvarande. 

 

10) Gårdsbutiken/CS 

Claire meddelar att ansökan om projektpengar fått avslag av 

Jordbruksverket. Däremot har ett projekt inom Blekinge Arkipelag fått 

pengar beviljat och Claire verkar för att på sikt även inkludera norra 

Blekinge i ett lokalt matvarumärke. 

 

11) Broschyr om Nissagården/MLE 

Marie Louise har skrivit en broschyr att dela ut till besökare. 

Friluftsfrämjandet ska ha vandringar onsdag 9/3 och 16/3 där de 

mellanlandar på Nissagården och Marie Louise ska bjuda dem på frallor 

och berätta om Nissagården. 

 

12) Förslag till stadgeändring/MLE 

Då Bygdekommittén föreslås ingå i Hembygdsföreningen har de föreslagit att 

ändra i stadgarna för en formulering där man omfamnar hela bygden.  

Det finns några ytterligare förslag till ändringar i stadgarna, vilka ska tas upp vid 

nästa årsmöte. Dessa förslag biläggs detta protokoll. 

13) Indragning av vatten/NS 

Projekt framåt våren, göra i ordning brunnen, ta vattenprover etc. 

 

14) Hiss 

Tore ska kontakta Lars W på SydostLeader för att kolla om det finns 

bidrag att söka, t.ex. via Boverket.  

Ytterligare frågeställning om att börja med att kolla upp vad det 

egentligen är för fel på hissen. Kalle och Nisse ska ta en ordentlig titt på 

den. Annars kontakta Hissteknik för att få offert (Anna har 

kontaktuppgifter på en gammal faktura). 

15) Underhållning vid söndagsöppet/NES 

Det finns ett bidrag om 400 kr per tillfälle att söka från Vuxenskolan om man 

tar in några som spelar på evenemang. 
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16) Ansökan om bidrag till aktiviteter hos 

Riksantikvarieämbetet/MLE 

Finns upp till 100 Tkr att söka. Marie Louise föreslår att söka nästa år. 

Bidrag kan användas till att sätta upp skyltar, kartor, broschyrer etc. 

 

17) Sammanslagning med Bygdekommittén/NES 

Bygdekommittén önskar ingå som en sektion i Hembygdsföreningen.  

Claire ska ge förslag till valberedningen att Marie Algotsson ska väljas in i 

styrelsen i egenskap av representant för Bygdekommittén. 

18) Studiebesök hos annan Hembygdsförening 

Förslag om att kontakta Mörrum Stålagården och/eller Hallabro/Backaryd för 

att ordna studiebesök. 

19) Övriga frågor 

A, Anna ska skicka ut angående medlemsavgifter och skicka ut årets 

program i samband med detta. Vi beslutar att frångå tidigare system med 

medlemskort och Anna håller reda på medlemmarna.  

B, Anna tar upp frågan om arvode till ordförande, sekreterare och kassör 

som är satt till 500 kr. Dessa efterskänks. 

C, Hemsidan behöver uppdateras med anledning av att restriktionerna 

släppt.  

D, Blekinge hembygdsförbund har skänkt boken SAKER till föreningen 

samt en handbok om att underhålla hembygdsgårdar.  

E, Sankt Knuts Gille i Ronneby undrar om vi har någon berättelse till sitt 

material om Blekinges historia. Förslag skicka vår broschyr  

samt att Marie Louise frågar Göran Alfredsson om han kan berätta något 

om Slanta Fritz på ön i Öjasjön. 

 

20) Nästa möte: Måndag 4/4 kl 18:00 

 

21) Mötet avslutas 

 

 

Vid pennan Claire Sjöström, sekreterare 

 

Justerat av Nils Svensson 


