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ERVALLA HEMBYGDSFÖRENING Styrelsemöte

Mötesnoteringar
Kvarnfallsstugan 2019-01-16

Närvarande

Ingrid Ekman Ordförande hälsade alla närvarande hjärtligt välkomna,
Susann Gauffin Speciellt välkommen till vår gäst Karl-Erik Blohm.
Gerd Höök Samtidigt konstaterades att hela styrelsen var samlad.
Anna Helin Maurin
Ove Jansson * Karl-Erik:
Claes Lindblom Kalle ville poängtera vikten av att vi skall vara synnerligen uppmärksamma
Håkan Lindstedt på vårt vattenfilter. Det behöver bytas 2-3 ggr årligen. Vi har ju inte längre
Per-Eric Olsson Runes omsorg kring detta.
Bo Werneström Vi kan vända oss till kommunen för att få en prisuppgift om vad det skulle

kosta att ansluta oss till det kommunala systemet. (Bo)
Karl-Erik Blohm Annars kan vi själva försöka byta filtret (Ove-Pekka). NIMA kan enligt

Pekka ha överkomligt pris på filter.
* Planering inför 2019:
Mötet beslöt försöka fullfölja våra traditionella åtagandena såsom Valborg,-
Midsommar,- och Hembygdsgårdars firandet. Allt förutsatt att vi hittar be-
manning till dessa aktiviteter. Gäller främst midsommarfirandet vilken ju är
den mest publikdragande attraktionen för vår verksamhet.
  Valborg: Bosse frågar om Richard och Anna-Karin kan stå för underhållningen
i år också. Håkan frågar Gert Nordström om vårtal. 
  Midsommar: Här är bemanningsfrågan den stora Akilleshälen. Vi måste, 
 för att kunna genomföra firandet, få mer hjälp av våra medlemmar.
 Skall vi ta entré? Satsa på bättre marknadsföring? Att inom en tvåårs period 
 satsa på en riktigt bra underhållning?
Gerd frågar Tassadansarna om deltagande. Håkan frågar Tommy Glenberg om
underhållningen. Vi har även Erik Zaunshirm och Ingmar Nilsson att fråga.  
  Hembygdsgårdens dag: Traditionellt firas det den första söndagen i augusti.
Vi är dock benägna att i samband med bygdelagets 10-års firande flytta denna
dag till den 7:e september då Ervalla dagen  planeras av bygdelaget. 
Vi måste dock få en förfrågan från bygdelaget först.
Vi bör, om möjligt, få med veteranbilarna igen. Erik och Ingmar kan stå för
underhållningen?
* Släktforskarcirkeln:
Den sedan i höstas påbörjade cirkeln kommer att fortsätta även i vår. Återstart
den 22/1 hos Stadsarkivet i Örebro. Nya deltagare är välkomna at delta.
Vi kan använda den gamla affischen igen, något modifierad. Detta till an-
slagstavlan i byn. OBS att vi nu kör cirkeln i egen regi.
* Marknadsföring:
Bo och Claes ämnar försöka få till stånd ett projekt att marknadsföra de hem-
bygdegårdar som finns i länet/kommunen. Detta i en broschyr som beskriver
våra hembygdsgårdar samt sätter ut dem på karta. 
Vår ambition är att endast inplantera idéen hos Hembygdsförbundet och andra
intressenter. Vi tänker alltså inte aktivt delta i arbetet med detta.
Mötet godkände att vi går vidare med detta.
* Skol projektet:
Skolprojektet har erhållit 20' från länsbygdenämnden för att genomdriva 
projektet. Anna, Claes och Bo kommer att jobba aktivt med det.
Ett häfte om 16-20 sidor kommer att tryckas upp till eleverna.
Via vår hemsida kommer här att finnas fördjupningsmaterial och diskussions
underlag. Vi följer upp med bussutflykt till våra sevärdheter och anordnar en
tipspromenad i "Ervalla kunskap"



* Utflykt:
Förslag att vi tillsammans med våra grannföreningar (Axberg, Fellingsbro och
Frövi) anordnar en gemensam bussutflykt till Julmarknaden i Brunskog i
Värmland (Gammelvala) En väl värd attraktion att besöka…..
Claes undersöker intresset
* Föreläsningar:
Håkan tipsar om Länsmuseets utställning/föreläsning om Bygder, anslagstavlor
m.m. Kapellet kan användas som föreläsningssal. Bo undersöker.
Hasse&Tage föredrag via vuxenskolan och Emma Andersson. I mars eller april.
Emma har redan tillfrågats och tycker detta kan bli kul.
* Äppelpressen:
Vi tar nya friska tag i detta ämne. Ove har fått en visning av äpple pressning i
Glanshammar. Vi går vidare med detta. Vore onekligen bra om vi kan erbjuda 
pressartjänsten till kommande "Ervalla dagen"(?)
* Trycksaker:
Vi kommer att, via redan anslaget bidrag, trycka broschyr till skolprojektet
Programbladet bantas ned och lämnas till Järle byalag senast 25/2. Detta
nr distribueras till samtliga hushåll i Ervalla området. Gerd kollar.
Vad gäller verksamhetsberättelsen till kommande årsmöte råder delade meningar
om hur vi bör göra…...
*  Övrigt
Vi bör alla aktivt jaga personer för att hjälpa oss med bemanningen till
midsommarfirandet. VÄLDIGT VIKTIGT!!
Tillika bör vi leta efter en ny kassör efter Susann.  Håkan kommer kontakta Diana
Emerentz. Fler förslag uppkom i detta sammanhang. Vore bra om vi i tid 
kunde lösa detta problem.
Bo, Claes och Anna blev intervjuade av tidningen landsbygdsnytt med anledning
av skolprojektet.
Susann meddelade att traktorracet i höstas inbringade 10' till föreningen!
Gerd försöker inhandla artiklar från Toys r' us under dess rea. Lotteripriser
Pekka tog upp frågan om trädavverkningen. Popplarna, på vår sida bör av-
lägsnas så snart som möjligt (tjälen) Bortforslandet av dem kostar 1.500:-/timme
och beräknas ta en hel dag i anspråk. Mötet beslöt bifalla erbjudandet.
Föreningen deltog med blomster i samband med Rune Nordins alltför tidiga bort-
gång. Bo representerade föreningen.
OBS vår mejladress är ändrad till outlook.com numera.

Uppmaning, att till sekreteraren föranmäla spörsmål som du vill ventilera
på våra styrelsemöten. Det är jättesvårt att efteråt sortera ut vad som sagts och
inte finns med i agendan…..Tacksam för hjälp där

Till 2019 års första möte avnjöts smörgåstårta och kaffe/läsk. Kusligt gott!
(Vad blir det på nästa….?)

Bo tackade för visat intresse

Nästa styrelsemöte
Onsdag 20:e februari, Kvarnfallsstugan 18.00

Kommande event:
Bygdelaget 14/2 18.30 Årsmöte

Vi kan skicka fem personer från oss
Föranmälan 

Noteringar: Justeras:

Claes Lindblom Bo Werneström


