
Protokoll från Hembygdsföreningens styrelsemöte 
 
 
När: 26 maj 2015 kl 19.00 
 
Var: Församlingshemmet 
 
Närvarande: Sandra Hellberg-Eriksson (SHE), ordförande 

Lars-Åke Karlsson (LÅK), kassör 
  Charlotta Davidsson (CD), sekreterare 
  Britt-Marie Davidsson (BMD) 

Lise-Lott Winnberg (LW) 
Anders Kratz (AK) 
Niklas Flygh (NF) 
Anna Ekström (AE) 
 

Ej närvarande: Benny Rosén (BR) 
 
   
1. Sammanställning av Valborgsfirandet 

Bra tillställning med mycket folk. Trevligt firande som började med 
fika i församlingshemmet. Fritids hade bakat goda bullar och de 
tjänade 1210kr på fikaförsäljningen. Vi hade inte satt något fast pris 
på fikat utan folk fick lägga vad de tyckte fikat var värt. Vårbrasa, 
vårtal och fyrverkerier följde därefter. Folk verkade väldigt nöjda, det 
var lagom med fyrverkerier och ett bra vårtal hölls av Caroline 
Davidsson. Vädret gav regnuppehåll för uteaktiviteten! Nästa år ska 
vi försöka få till en sång runt brasan också. 

	  
	  
2. Planering av Midsommarafton: 

 
Program för dagen 
Midsommarfirandet börjar kl 14.00. Stången kläs och lotterier, 
tipspromenad, lekar och fika börjar då också. Klockan 15.30 är sista 
inlämning av tipspromenadfrågorna. Kl 16.00 är det prisutdelning på 
tipspromenad och dragning av lotterierna. Klockan 16.30 avslutas 
firandet. 
 
Förberedelser 
-Tält sätts upp på torsdag kväll (LÅK och Benny) 
-Göra affisch för midsommarfirandet (Anders) 
-Handla fikabröd, kaffe och förbrukningsvaror till fikat (Sandra). 
-Baka 20st sockerkakor (Lise-Lott) 
-Handla till lotterierna; vin (Charlotta), choklad, kaffe och barn 
(Lasse?), kolla upp vinster till Normlösa lotteriet (Britt-Marie). 
-Köra stång och löv till Klockareängen (Lasse) 
-Tipspromenadsfrågor för vuxna mailas 2st var till Charlotta som 
sammanställer dessa och sätter upp (torsd kväll). Skolan gör 
barnfrågor (Sandra kollar detta). 

Ansvarig 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-Annonsera på Bypasset inkl FB, På gång i Mjölby och Corren 
(Charlotta). Följande text läggs ut: 
Kom och fira midsommar på Klockareängen i Normlösa! Vi börjar 
firandet kl 14 då vi klär midsommarstången, har lotteriförsäljning, 
tipspromenad, stafettlekar, fiskdamm och serverar fika. Kl 15 reser vi 
midsommarstången och dansar till dragspelsmusik av Hawkey 
Franzén och sång av Ulrika Andersson från Normlösa. Tag gärna med 
er blommor till midsommarstången. Välkomna! 
 
 
Arbetsfördelning under dagen 
-Packa fikabröd under fm (frivilliga) 
-Sång Ulrika Andersson 
-Dragspel Hawkey Franzén 
-Fikaansvarig (Anna). Kolla om Caroline och Johan kan hjälpa till 
(Charlotta). 
-Klä stången (Lise-Lott) 
-Lekar, hoppas säck mm (Niklas) ev hjälp av Anders Davidsson 
-Lotterier: 

1000x2,5kr choklad 
300x10kr vin 
200x2,5kr kaffe 
700x1kr barn 
200x5kr ”Normlösa” (Lasse) 

-Tipspromenad/rättning (Lise-Lott, Charlotta) 
-Fiskdamm (Peter) 
 
 

3. Övrigt 
 
Påskmarknaden 
Årets påskmarknad som gick av stapeln den 29/3 gick bra. Den hölls i 
församlingshemmet och var välbesökt. Idé till kommande marknader 
är loppis i gymnastiksalen. 
 
”Återbruksdag i Normlösa” 
Förslag på att ha en dag då alla som vill i Normlösa kan ha ”öppet 
förråd” (loppis) sista helgen i september i år. Intresserade får anmäla 
intresse minst två veckor i förväg och vi sammanställer en karta och 
lägger ut på nätet. 
 
Glasplåtar 
Hembygdsföreningen har fått förfrågan att ta hand om ett antal 
glasplåtar med foton från Normlösa och Vallerstad kyrka samt foton 
från Klackeborgs gård. Anders hämtar plåtarna och förvara dem så 
länge.  

 

Ansvarig 



 
4. Nästa möte  

Inget bestämt.  
 

 
Normlösa 27 maj 2015 

 
Charlotta Davidsson   Anders Kratz 
sekreterare   Justeringsman	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


