Protokoll fört vid möte med styrelsen i
……………….Kulturarv Marieholm ekonomisk förening.
2015-09-09
Kl 18.00 Marieholms Kyrka

Kallade:
Sture Jonsson

SJ

Närv

Lars-Göran Magnusson

LGM

Anders Hermansson

AH

Närv

Berit Pettersson

BP

-

Kjell Johansson

KJ

-

Lars Magnusson

LM

Närv -

Karl-gunnar Sandström KGS

Närv

Sabina Björn-Pettersson

SBP

Daniel Ling

Närv

Johan Malm

JM

DL

Närv

1. Sture Jonsson öppnade mötet.
2. Dagordningen godkändes
3. Föregående mötesprotokoll gicks igenom godkändes och lades till handlingarna.
4. Val av justerare: Sabina Björn-Pettersson
5. Ekonomi: LM lämnat resultatet t.o.m. aug.. budgeten är i balans.
6. Information: Vi skall lämna fortlöpande rapport över vår verksamhet till berörda
intressenter. KGS fick uppdraget att skriva om sommarens aktiviteter.
7. Kanalrensningen: En del rensningsarbete återstår mellan Flaten och Mosjön samt
muddring av hamninloppet i Marieholm. Muddringsföretaget har försenats.
8. Svalan 2: Hillerstorps Samhällsförening har genomfört ett antal resor med Svalan
under sommaren. Med max 10 passagerare kan turena genomföras,ett mycket
uppskattat initiativ.
9. Röjning dammar och Saxhyttan: Röjningar har inte genomförts i tillräcklig
omfattning i sommar.Nu med hjälp av kommunens röjare kommer detta att
åtgärdas.

10. Hammarsmedjans nya skyltar: Texten skall bearbetas mer innan översättning till
fler språk. Sätts på plats innan nästa sommar.
11. Ljussättning: Målsättningen är att Hammarsmedjan, kolladan och baksidan av
Gamla Fabriken skall få belysning uppsatt före vintern KGS ansvarar för
samordningen.
12. Värmeanlägging i gamla fabriken: Samråd med Länstyrelsen skall ske om
tillvägagången.
13. Det sökta anslaget från Arbetslivsmuseum ej beviljat.Vi gör en ny sökning 2016
14. HarrySjöman utställning:Frågan om vi kan göra något för att uppmärksamma
Marieholms Harry Sjöman LGM tar fram förslag till nästa möte.
15. Turistinformation:Vi bör få fram bättre material till nästa säsong.Ev en ny
trycksak. Frågan skall tas upp med Turistsamornaren i kommunen.
16. Internet:Snabbare uppdatering på internet eventuellt i Bloggform SBP tar reda på
möjligheten.
17. Övrigt: Läntyrelsens repr.kommer hit 7/10 alla i styrelsen som har möjlighet att
delta välkomnas. En Marieholmströska från början av 1900 talet har skänkts hit
från en gård i Blekinge.
18. Sture Jonsson avslutade mötet.
Nästa möte 27 oktober kl 18,00
K-G Sandström Sekreterare
Justeras:

Sabina Björn-Pettersson

