Protokoll från Hembygdsföreningens styrelsemöte
När: 3 juni kl 19.00
Var: Församlingshemmet
Närvarande:

Ej närvarande:

Sandra Hellberg-Eriksson (SEH), ordförande
Lars-Åke Karlsson (LÅK), kassör
Charlotta Davidsson (CD), sekreterare
Britt-Marie Davidsson (BMD)
Lise-Lott Winnberg (LW)
Anders Kratz (AK)
Niklas Flygh (NF)
Benny Rosén (BR)

Ansvarig

Gunnel Jegermalm (GJ)

1. Genomgång av protokoll från styrelsemöte 22/4 2014 enligt
nedan.
	
  

2. Planering av årets aktiviteter:
Information om kommande aktiviteter:
LW gör ett årsprogram i ihopvikbart A5 format. Häftet ska även
innehålla ett ”upprop” för tips om lokalproducerat till våra marknader.
Även kontaktuppgifter och pg till hembygdsföreningen på sista sidan.
LW lägger sedan upp programmet på Bypasset.
Björkvispar
Lördagen den 26/4 kl 14 gjordes björkvispar med Sture Wallin och
Gösta Lind i Herrgårdens skog. Endast LW var där. SHE fixar 2
presentkort på Interflora till Sture och Gösta.
Valborg 30/4
Valborg blev ett lyckat arrangemang. I kyrkan sjöng Sandra, Linda
Ljungblad och Ilona, alla lokala förmågor. Sandra lämnar över till
kyrkan att arrangera eventuell konsert nästa år. Peter Borring höll ett
uppskattat tal. CD fixar en tackkorg till Peter med honung, svamp och
en skiva av SEH. Fritids tjänade 1245kr på att sälja fika.
Midsommarfirande fredagen den 20 juni.
- Kaffebröd beställs från Sussas Catering i Ödeshög. Kanelbulle,
sockerkaka + 2st klassiska kakor. SHE beställer 250 packade
påsar och 50 av varje lösa. CD hämtar kaffebrödet på Mc Donalds i
Mjölby på midsommarafton.
- SHE handlar muggar, kaffe mm
- Tipspromenad- Fam Martinsson fixar vuxenfrågor och fritids gör
barnfrågor och får 500kr av Hembygdsföreningen. Vinst för vuxna
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är vispar som LW gjort. Vinst till barnen? NF fixar talonger och
pennor från NIF.
- Anders Davidsson och NF återkommer med 2st värdpar för dagen.
- LÅK håller i lotterierna;
o ”Normlösa lotteriet” med vinster som, ägg från Lind (SHE),
Svamp från Davidssons (CD), Aromatiska produkter från
Gerda (SHE), Antikt från Granström (CD), ”Möbler” från
Anja (NF).
o ”Godislotteriet” för barnen med godis och småsaker som
vinster. SHE inhandlar.
o ”Vinlotteriet” med 7st röda viner och 7st vita viner som
vinst. LW inhandlar.
o ”Kaffelotteriet”, LÅK inhandlar.
- Fiskdamm, SHE handlar 80st Tom & Jerry påsar.
- BR sätter upp partytältet dagen innan och Peter E fixar bord till
tälten.
- CD kollar om hon kan fixa säcklöpning, ägg på sked mm
- AK fixar affish för att sätta upp på Normlösas anslagstavla.
- Alla uppmanas att hjälpa till med 15min rättning av
tipspromenaden samt att stanna kvar och hjälpa till att plocka
undan.
- Program för dagen tillika text för info på Bypasset, i Corren mm:
Kom och fira midsommar på Klockareängen i Normlösa! Vi börjar kl
13 med att klä och resa midsommarstången. Kl 14 har Kvarngillet
folkdansuppvisning och sedan är det dans för barn och vuxna runt
midsommarstången. Kaffeservering finns i församlingshemmet,
fiskdamm för barnen, lotterier och tipspromenad. Välkomna!
Programmet läggs upp av CD på Bypasset, Corren och på
www.pagang.info	
  

Ansvarig

LÅK/SHE/
CD/NF/LW/
BR/AK

Cykelevenemang fredagen den 1 augusti.
Information till ”kupong” för fika i Normlösa har levererats till
turistbyrån i Skänninge. Vi serverar äggmacka och kaffe.
Kulturarvsdagarna söndag den 14 september. I år är temat ”I
krigens spår”. LW försökte få ihop en studiecirkel men intresset var
svagt. LW gör i stället en inventering av soldathem i Normlösa. Per
(Lise-Lotts man) kommer att ställa ut lite militärfordon under dagen.
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3. Övriga aktiviteter & frågor
Antikrundan –togs ej upp detta möte
Brännbollsturnering Detta evenemang skjuts på framtiden.

CD/NF

”Normlösadagen” likt Öjebrodagen –togs ej upp på detta möte.
Inköp
1)Hembygdsföreningen söker pengar från Bygdelaget till att köpa
- en projektor + duk
- en kaffebryggare
- en serveringsstation
- två pumptermosar
Sammanlagt för en summa på 20 000kr
2) Hembygdsföreningen behöver en portabel högtalare för
midsommarfirandet mm. SHE hade tagit fram två förslag varav
Hembygdföreningen enades kring det ena. Högtalaren med mick
kostar ca 5000kr.
Turistnätverksträff den 11 juni på Stadshotellet i Skänninge. LW
och SHE går. De tar med vårt årsprogram för distribution.

LW
SHE
LW/SHE

Arkiv Möjlighet att ha ett arkiv för Hembygdsföreningen finns i
Mjölby. Värt att kolla upp!
T-shirtar med trycket ”Normlös” eller ”Normlösa mitt i prick” (logga
som NIF gjort) önskas tryckas. SHE kollar med Clabris, AK ritar på
förslag.

SHE/AK

5. Nästa möte

Tisdagen den 22 juli kl 19 i församlingshemmet. BMD fixar mackor.
Normlösa 8 juni 2014
Charlotta Davidsson
sekreterare

Anders Kratz
Justeringsman	
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