Protokoll fört vid möte med styrelsen i
……………….Kulturarv Marieholm ekonomisk förening.
21 november2017
KL.18.00
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1. Sture Jonsson öppnade mötet.
2. Dagordningen godkändes
3. Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
4. Val av justerare: Annika Särnmark
5. Ekonomi: Lars Magnusson gick igenom Reslutat och Balansräkning. Förbrukat
171000 under året av intäkten på 308 000 kr. Projektkostnader 64 000 fram till nov.
6. Ärenden: Museum projektet, Lage Bard arbetar med texter till infoskyltar för
skärmarna i fabriken. Länsmuseet bistår med It kompetens. Storlek på skyltarna skall
göras större, för bättre läsbarhet. Länsstyrelsen bistår ekonomiskt till reparationen av
Hammarstativet nya kilar skall monteras.
7. Övrigt: Joachim Ling informerade om planerna för lekplats. Tanken är att det skall bli
en lärande plats. Med anknytning till Marieholms historia Saxhyttan-bruket- smedjan
osv samt gillplats och andra lekredskap. Placering vid hästhoppningsbanan och bakom
”teliahuset”. Kulturarvsstyrelsen ser positivt på denna plan.
Lars-Göran Magnusson har sammanställt bakgrunden till hur Kulturarv Marieholm
kom till samt projektets utveckling fram till nu. Materialet lämnat till komunstyrelsen
för info. Bifogas som bilaga 1
Ritningar till tänkta bänkar i smedjan och ute runt fabriken samt inne i kafe´delen
skall tas fram, sedan tillverkas av en lokal hantverkare. Plattformar till tröskor har
Lage Bard framställt med hjälp av Länsmuseet.
8. Beslutades: Inköp av en pallyftare till fabriken för flytt av maskiner. Sture J ordnar
detta. Stor björk vid fabriken skall tas ned p.g.a, rasrisk. Lage B och KGS ombesörjer.

Halkskydd på träbron vid bakre utgången skall monteras KGS utför det.
För att öka medlemsantalet skall till årsstämman lämna förslaget att sänka
medlemsavgiften, samt ta fram andra aktiviteter som återuppväcker intresset för
kukturarvet i samhället.
9. Nästa möte blir slutet av januari 2018 kl 18,00 datum meddelas senare
Mötet avslutades av Sture Jonsson

Sekreterare K-G Sandström

Justeras Annika Särnmark

