
Protokoll fört vid styrelsemöte med Törnsfalls 

hembygdsförening den 4 april 2013, Hjortkullen 
 
Närvarande: Anders Johansson, Christina Ohlsson, Vanja Matsson, Katarina Lavén-Schultz, 

Anna Maria Jakobsson, Bo Karlsson 

 

1. Anders hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. 

 

2. Dagordningen godkänns med den ändringen att en ny punkt 8, rapporter, läggs in i 

dagordningen. 

 

3. Till justerare väljs Christina. 

 

4. Föregående mötesprotokoll läses upp av Bo och läggs till handlingarna. 

 

5. Konstituerande protokoll läses upp av Vanja. 

 

6. Blekhemsdagen den 6 juni  

Anders och Anna Maria har den 3 april varit på Blekhem och har där gått igenom planeringen 

tillsammans med Johan Nordenfalk. Mötet diskuterar de praktiska frågorna och vad för 

upplägg man bör föreslå värdfolket. 

  Anders presenterar förslag till inbjudan, som diskuteras av mötet. Anders informerar om att 

upplägget är att de som arbetat och bott på Blekhem skall få träffa varandra, men även berätta 

om sina minnen från den tiden. Flera moderatorer bör finnas med vid dessa samtal. Anders 

menar att dagen och diskussionen bör vara väl strukturerad och att de inbjudna uppmanas 

skriva ned ämnen och minnen inför dagen och att man också samlas vid respektive 

bostadshus. Vanja anser att man också måste låta saker ge sig själv och att folk nog ändå 

hittar varandra. Bo anser att det är bra om moderaterna träffas snarast efter samtalen och 

sammanställer det viktigaste från dessa samtal.  

  Frågan om matservering diskuteras. Mötet enas om att betalning för sådan måste ske direkt 

på plats.  

  Vissa ändringar föreslås i utformningen av inbjudan och ändringarna tas in i det förslag som 

skall ges till värdfolket på Blekhem (se bilaga).  

  Det konstateras vidare att det kommer att vara stort behov av funktionärer vid mötet, troligen 

4-5 moderatorer, 6 personer vid serveringen och 3 parkeringsvakter, sammanlagt omkring 15 

personer. Också frågan om namnskyltar diskuteras.  

 

   

Mötet beslutar  

 

- att Anders, efter att ha informerat värdfolket på Blekhem om förslaget till inbjudan 

och diskuterat detta och upplägget med dem, färdigställer inbjudan 

- att Bo skickar ut inbjudan till de 133 på adresslistan 

- att anmälningstidens slut skall vara den 20 maj 

- att Vanja tar emot inbjudan 

- att Anders ordnar med annons, med annonsdatum omkring den 11 maj 

- att förtäring under hemvändardagen av de besökande betalas direkt på platsen 

- att Katarina får i uppdrag att fråga Carin Lindberg i Vångsunda om namnskyltar till 

hemvändardagen 



- att alla styrelseledamöter ges i uppdrag att få tag i funktionärer för hemvändardagen. 

 

7. Västerviks landsbygdsråd 

Den 27 mars bildades ett landsbygdsråd i Västerviks kommun. Rådet skall vara en plattform 

för att ta tillvara landsbygdens intressen, där bredbandsutbyggnaden är en viktig fråga. 

Föreningar kan bli medlem i detta råd. Mötet diskuterar om Törnsfalls förening skall bli 

medlem i detta råd, vilket kostar 100 kronor per år. 

 

Mötet beslutar 

 

- att bordlägga frågan om medlemskap i Västerviks Landsbygdsråd till nästa möte.  

 

8. Rapporter 

 

Törnsfalls skytteförenings stadgar från 1897 

Bertil Appelkvist har till hembygdsföreningen skänkt kopia av stadgar för Törnsfalls 

skytteföreningen från 1897. 

 

Almviks IF 

Anna Maria har varit på Föreningsarkivet och gått igenom dokumentation från Almviks IF. 

Handlingar finns sedan 1934. Diskuteras hur Sjöliden skall göras i ordning för en utställning 

över sommaren om Almviks IF och Anna Maria informerar om att startdatum för detta arbete 

är 2 maj.  

 

 

9. Övrigt 

 

Västervikskarnevalen 2013 

Inbjudan har kommit att delta i Västervikskarnevalen 2013. 

 

Mötet beslutar 

 

- att Törnsfalls hembygdsförening inte deltar i Västervikskarnevalen 2013. 

 

Föreningsledarstipendiet 2013 

 

Inbjudan till ansökan till 2013 års föreningsledarstipendium, som skall vara kommunstyrelsen 

till handa den 30 april, har kommit. 

 

Mötet beslutar 

 

- att Bo får i uppdrag att upprätta förslag till ansökan. 

 

Kalmar läns hembygdsförbund 

Inbjudan har kommit från Kalmar läns hembygdsförbund. 

 

Mötet beslutar 

 

- att delegera till Vanja att ta kontakt med Kalmar läns hembygdsförbund. 

 



10. Avslutning 

Mötet avslutas och Christina tackas för gästfrihet och god förtäring. Nästa styrelsemöte blir 

onsdagen den 22 maj hos Anna Maria. 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

……………………………………..  ……………………………………. 

Bo Karlsson    Christina Ohlsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


