
Törnsfalls Hembygdsförening 
Protokoll fört vid styrelsemöte 8 november 2012, Ödingsholm 
Närvarande:  Anders Johansson, Vanja Matsson, Anna Maria Jakobsson, Katarina 
Lavén-Schultz, Carl Aschan, Elisabeth Hjortvid 
 
1.  Anders hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
2.  Den föreslagna dagordningen godkändes. 
3.  Till justerare valdes Katarina. 
4.  Protokollet från föregående möte (27 sept.) lästes och lades till handlingarna. 
 
5.  Rapporter   Anna Maria har frågat på Turistbyrån om högtalarvästar. Det visade 
sig att vi där gratis kan få låna en väst vid behov. Att köpa en är alltså onödigt.  
Anna Maria berättade att den fana från år 1905 som vi fått från nykterhetslogen 
”Törnrosens fäste” har, tillsammans med en historik, lämnats till Föreningsarkivet. 
Vanja rapporterade att hon och Leif har deltagit i ett möte på fartyget Vega den 30 
oktober. Mötet anordnades av Länsförbundet och behandlade arkivering och 
försäkringsfrågor. 
 
6.  Kulturafton    Den 17 november anordnar vi en kulturafton i Averum med Marcus 
Brännström som berättar och sjunger. Programmet heter ”Hela Sveriges Lapp-Lisa”.  
I arvode ska han ha 1000 kr. Vi tar 30 kr i inträde. Då ingår kaffe, smörgås och kaka. 
Lotterier ska ordnas. 
 
7.  Studier av kartor    För vårt planerade projekt att uppteckna lokala ortnamn visade 
Anders en ekonomisk karta, skala 1: 25 000, som han fått från Lantmäteriet. Vi kan få 
fler, gratis. Tanken är att få igång en studiecirkel - januari 2013? -  och skriva ner de 
namn som deltagarna kommer ihåg. Under kulturaftonen ska informeras om planerna. 
 
8.  Övriga frågor    Anders frågade om styrelsen tycker vi ska köpa en nyutkommen 
bok om skjutsstationer till föreningen. Beslut: vi väntar med att ta ställning tills vi sett 
och bläddrat i boken. 
Anna Maria bad att vi skulle kolla hemsidan och höra av oss till Eleonor om vi har 
några synpunkter. Styrelsen beslöt att våra mötesprotokoll i fortsättningen ska skickas 
också till hemsidan, förutom till styrelseledamöterna. 
 
9.  Mötet avslutades och Katarina tackades för gästfrihet och god förtäring. 
 
Vid protokollet                                                        Justeras 
 
 
 
 
___________________________________       _______________________________ 
Elisabeth Hjortvid                                              Katarina Lavén-Schultz 


