
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N Solberga Hembygdsförening 

ÅRSBERÄTTELSE 
2018 

Hembygdsgården 

OBSERVERA! Medlemsavgiften för 2019 är 100 kr/person. 
Betala via bankgiro 716-1326 eller via Swish 123 603 47 89. 
Glöm inte att ange ditt för- och efternamn vid betalningen. 



  

  

ÅÅRRSSMMÖÖTTEE  
 
 
 

Tisdagen den 12 mars 2019 kl. 19:00 
Samlingslokalen Anneberg 

 
 

  

  

PPRROOGGRRAAMM  
 
 

Välkomsthälsning 
 

Vi visar en film från 1 maj-firandet i Solberga 1997. 
Sture Hesse var 1 maj-talare. 

Förhoppningsvis känner du igen en och annan i filmen! 
 

Vi bjuder på fika. 
 

Parentation. 
Årsmötesförhandlingar. 

 
Avslutning. 

 

 



Ett besök på vår hemsida www.solbergahembygd.se är en trevlig resa i historia och nostalgi. Läs 

om hembygden och bläddra i den digra bildbanken! 

Traditionsenligt fick alla som engagerat sig lite extra under året i arbetskvällar, våffelservering och 

liknande en trevlig stund tillsammans på föreningens tackkväll. 

 

http://www.solbergahembygd.se/
http://www.solbergahembygd.se/


Julmarknaden, som gick av stapeln den 1/12, var återigen ett mycket uppskattat inslag av 

besökarna. 



Dagordning för Norra Solberga Hembygdsförenings årsmöte 
12 mars 2019 kl. 19.00 i Samlingslokalen, Anneberg. 

 
 
 

1. Mötet öppnas 

:1 Val av justerare för protokoll och rösträknare. 

:2 Godkännande av kallelse till årsmötet. 

:3 Fastställande av dagordning. 

2. Val av mötespresidium 

:1 Ordförande 

:2 Sekreterare 

3. Styrelsens berättelse för 2018 

4. Ekonomisk berättelse för 2018 

5. Revisorernas berättelse för 2018 

6. Ansvarsfrihet för 2018 

7. Ändring av stadgar. 

8. Val av föreningsfunktionärer: (alla namn nedan är de personerna som haft 

posterna under 2018, * vid de som avgår) 

:1 Ordförande  Sitter 1 år till Herman Södergren 

:2 Vice ordförande   Nyval 2 år  Marcus Brodd 

:3 Kassör   Sitter 1 år till IngaLill Gustavsson 

:4 Sekreterare  Nyval 2 år  Mona Antonsson 

:5 Övriga ledamöter  Sitter 1 år till Jennie Lagerström 

   Nyval 2 år  Simon Södergren 

Sitter 1 år till Sven-Åke Axelsson 

   Nyval 2 år  Madeleine Karlsson*

   Sitter 1 år till Ingemar Gustafsson 

:6 Två ersättare  Nyval 1 år  Robin Björk 

  Nyval 1 år  Mattias Bard 

:7 Två revisorer  Nyval 1 år  Lars Elmsjö 

  Nyval 1 år  Kennert Göransson 

:8 Revisorssuppleant   Nyval 1 år  Laila Nilsson 

:9 Intendenter  Nyval 1 år  Lisbeth Göransson* 

   Nyval 1 år  Marcus Brodd 

Nyval 1 år  Madeleine Karlsson* 



:10 Ledamöter/arbetsgrupp: för 1 år 

Kringobjekt/underhåll/reparation/ Kjell Karlsson, Sven-Åke Axelsson, 

 Kurt Pettersson, Olof Karlsson,  

 Ebert Karlsson, Ingemar Gustafsson 

:11  Ledamöter/arbetsgrupp: för 1 år 

Hb-gård/servering/resor/utställning Madeleine Karlsson, Sigbritt 

Gustafsson, Gerd Gustavsson,  

 Jennie Lagerström, vakant 

 

:12 Uppbördsfunktionärer: för 1 år: Inga-Berit Svensson*, Olof Karlsson*,  

Barbro Carlberg-Klang*, Ingemar 

Gustafsson, Herman Södergren 

 

:13 Val av dataansvarig: för 1 år Marcus Brodd 

 

:14 Två ledamöter valberedning: för 1 år Marcus Brodd, Robin Björk 

 

9. Övriga val 

 

Jönköpings läns hembygdsförbunds årsmöte 

Lördag 13 april i Värnamo 

: Ombud: 

: Ersättare: 

 

Hembygdsrådets årsmöte 

Torsdag 21 mars i Nässjö 

: Ombud: 

 

10. Övriga frågor 

 

11. Mötesförhandlingarna avslutas 

 

 



Styrelsens berättelse för 2018. 

 
Ordförande Herman Södergren 
Vice ordförande Marcus Brodd 
Kassör Inga Lill Gustafsson 
Sekreterare Mona Antonsson 
Övriga ledamöter: Sven-Åke Axelsson, Madeleine Karlsson, Simon Södergren, 
Jennie Lagerström, Ingemar Gustafsson. 
Ersättare: Mattias Bard, Robin Björk. 
Revisorer: Kennert Göransson och Lars Elmsjö, Ersättare Laila Nilsson. 
Intendenter: Lisbeth Göransson, Madeleine Karlsson och Marcus Brodd. 
Valberedning: Marcus Brodd och Robin Björk. 
 
Arbetsgrupp – Kringobjekt/underhåll/reparation: Kjell Karlsson, Sven-Åke 
Axelsson, Kurt Pettersson, Olof Karlsson, Ebert Karlsson och Ingemar Gustafsson 
 
Arbetsgrupp - Hembygdsgård/servering/resor/utställning: Madeleine Karlsson, 
Gerd Gustavsson, Jennie Lagerström, Sigbritt Gustafsson. 
 
Dataansvarig: Marcus Brodd 
 
Uppbördsfunktionärer: Inga-Berit Svensson, Barbro Carlberg-Klang, Olof Karlsson, 
Herman Södergren och Ingemar Gustafsson. 
 
Medlemsomfattning:  
2017-12-31: 178 betalande medlemmar 
2018-12-31: 168 betalande medlemmar 
 
Mötesverksamhet 
Styrelsen har genomfört 7 protokollförda sammanträden. 
 
Årsmöte  
Årsmötet hölls i samlingslokalen i Anneberg den 13 mars 2018. Kvällen inleddes med 
att Ingemar Gustafsson visade ett fint bildspel över alla växter som finns runt 
Hembygdsgården. Det var många vackra bilder från alla årstider. Efter detta följde 
kaffe med fralla och kaka. 
Det var god uppslutning och cirka 30 medlemmar närvarade. 
Mötesförhandlingarna inleddes med en tyst minut för medlemmar avlidna under året. 
 
Vårstädning 
Lördagen den 21 april var det vårstädning i och omkring Hembygdsgården inför den 
kommande säsongen.  
 
Utställning. 
2018 hade vi ingen sommarutställning som vi brukar ha. 
Däremot hade vi en hantverksdag i samband med en av våffelsöndagarna där 
Ingemar Gustafsson hade med sig svarven och visade detta hantverk utanför 
snickeboa. Det var väldigt uppskattat av besökarna. 



Arbetskvällar 
Vi har haft arbetskvällar vid Hembygdsgården varje måndag med start 7 maj. Dessa 
har pågått under maj, juni och augusti månad. Varje arbetspass har avslutats med 
fika. Arbetet har bland annat bestått av städning, reparationer, målning och 
iordningställande av en ramp till framsidans ingång. 
 
Midsommar. 
Måndagen före midsommarfesten var det slåtter vid Hembygdsgården.  
Annebergs frisksportarförening ordnade midsommarfesten och som vanligt blev 
denna dag oerhört välbesökt av folk från när och fjärran. 
Midsommardagens förmiddag hölls den traditionsenliga friluftsgudstjänsten i 
samarbete med Svenska Kyrkan. Det var en solig och fin dag och deltagarna hade 
med sig egna fikakorgar att avnjuta efter gudstjänsten. 
 
Våffelsöndagar  
Våra våffelsöndagar blir mer och mer populära för varje år. Det är väldigt roligt att vi 
lyckas locka så mycket folk till vår hembygdsgård. Varje söndag i juli och en söndag i 
augusti har man haft möjlighet att avnjuta kaffe och våffla i den fina miljön vid 
hembygdsgården. Vi hade ett fantastiskt bra väder som passade perfekt för den här 
aktiviteten sommaren 2018. På grund av det stora intresset har vi fått ett angenämt 
problem och måste till nästa säsong skaffa fler stolar och bord så att det finns 
sittplatser till alla besökare. 
 
Tack-kväll 
I slutet av oktober anordnades en tack-kväll för alla som deltagit i arbetet i och runt 
hembygdsgården under året. Det bjöds på smörgåstårta, kaffe, kaka och trevlig 
samvaro. Ett tjugofemtal personer deltog. 
 
Höststädning 
Höststädningen sköttes det här året av några tappra personer som i sista minut, 
innan regn och rusk, hjälptes åt att räfsa löv och städa kring hembygdsgården. 
 
Julmarknad 
Lördagen den 1 december anordnades årets julmarknad. 
Det serverades fika och såldes bröd, godis, ägg, honung, julkärvar och hantverk av 
olika slag. Besökarna kunde också snurra på chokladhjulet. Vid grillen fanns det korv 
med bröd att köpa. I valladugården sålde skolklasserna hembakat bröd och godis. 
Man bjöds också på musikunderhållning av ”Åsa-Nisse med vän”. 
 
Styrelsearbete 
Vi finns sedan några år tillbaka på Facebook och har tack vare detta fått nya läsare 
och medlemmar.  
Vi har också en välbesökt hemsida http://www.solbergahembygd.se/ 
 
Representation 
Hembygdsföreningen har varit representerad vid årsmötet med Nässjö 
hembygdsråd. Herman och Sven-Åke deltog. 
 
 
/ Mona Antonsson 
Sekreterare 

http://www.solbergahembygd.se/
http://www.solbergahembygd.se/


 



 



 



Faktura medlemsavgift 
för 2019 

 
 

Medlemsavgiften för 2019 är 100 kr/person 
 

Betala via bankgiro 716-132 
eller via Swish 123 603 47 89 

 
Glöm inte att ange ditt för- och efternamn 

vid betalningen 
 
 
 

Betalningen ska vara föreningen tillhanda 
senast 2019-03-31 


