
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Oxbergs hembygdsförening 

 

Tid: Söndagen den 1 juni 2014 kl 17.00 – 18.20 

Plats: Hos Gunilla Randers på Kattbåkk i Oxberg 

Närvarande: Ordföranden Göran Albinsson, sekreteraren Lars Lundin samt ledamöterna 
Mats Yrgård, Gunilla Randers, Stig Larsson och Kjell Sverre 

 

§ 1 Avstämning av uppdrag lämnade vid styrelsemötet den 16 mars 2014 

Kontaktor i elcentralen i Oxbergsgården 

Stig har talat med Åke Estenberg, som kommer att åtgärda kontaktorn. Stig följer upp. 

Silar i kranarna på Oxbergsgården 

Har spolats rena av Kjell, som fortsatt bevakar frågan. 

Föreningens ekonomi 
Kjell har klarat ut övertagandet av ekonomisysslan med efterträdaren Jan-Olov Håmås, som i 
fortsättningen bl a bevakar lämpligt fasträntekonto för föreningen. 

Medlemsutskick 

Jan-Olov Håmås har till ordföranden överlämnat de fakturor på årsavgiften som ska skickas ut 
till medlemmarna. De fakturor som inte behöver postas fördelades nu på 
styrelsemedlemmarna för utdelning till berörda. 

Axi kvarn 

Göran rapporterade att han och Lars besökt Axi kvarn tillsammans med handläggaren Ulrika 
Persson vid Länsstyrelsen i Dalarna för att på plats redovisa för henne de åtgärder som 
behöver göras vid kvarnen och det bidragsbehov som finns för att kunna genomföra dessa. 
Därefter hade en bidragsansökan med fylligt material skickats in till Länsstyrelsen efter att 
avstämningar under hand  gjorts med ledamöter i hembygdsföreningens styrelse. 

Styrelsen beslöt att godkänna vidtagna åtgärder. 

Missmårn 

Stig åtar sig att ta hem 25 ex av årets”Missmårn” från Mora hembygdslag (hämtas i 
Kaplagården i Mora) för försäljning i samband med midsommarfirandet. 
 

§ 2 Gökottan den 17 maj 2014 – återrapportering 

Ordföranden rapporterade att gökottan vid Axi kvarn genomförts enligt planerna och med 
lyckat resultat. Ett knappt 30-tal  deltagare fick uppleva ett 25-tal fågelarter samt fick viss 
information om området. Arrangemanget avslutades med korvgrillning/fika. 

Styrelsen beslöt att lägga rapporten till handlingarna. 
 

§ 3 Midsommarfirandet den 21 juni 2014 

Ordförandet sammanfattade läget inför midsommarfirandet, både beträffande den nya 
majstången och programmet den 21 juni. Som stöd för genomgången hade en 



avstämningslista med åtgärder och ansvariga för dessa sammanställts. Listan gicks nu igenom 
och vissa kompletteringar gjordes. 

Bl a noterades att Mats Yrgård kommer att tillhandahålla en talarstol, som Stig hämtar upp vid 
lämpligt tillfälle före firandet. 

Vidare kom idén upp att inför kommande år vrida på stenen som majstången vilar mot så att 
stången kan resas från motsatt håll i förhållande till i dag, vilket skulle innebära stora fördelar. 
Frågan får undersökas vidare. 
 

§ 4 Byvandring ”Sudibyn” den 13 juli 2014 

Lars rapporterade om sina förberedelser inför byvandringen ”sudibyn” söndagen den 13 juli 
kl 10.00 med start och ”målgång” vid Vasaloppskontrollen i Oxberg. 

Styrelsen godkände upplägget och fastställde följande arbetsfördelning: 

• Utforma affisch om arrangemanget   
    Lars 

• Anslå affischer på anslagstavlorna   
    Stig 

• Informera om arrangemanget på Oxbergs hemsida (delvis redan gjort)
  Kjell 

• Guidning och visning av bilder under vandringen   
   Lars 

• Ordna med fika vid kontrollen   
    Gunilla 

• Notiser efter vandringen till Oxbergs hemsida och Mora tidning 
  Lars/      
       Göran 

Det noterades att ett kort besök under vandringen kommer göras vid vävskedsfabriken 
GAV/Glimåkra, där Jan-Olov Håmås kommer att informera om verksamheten. 
 

§ 5 Övriga frågor 

Vid dammluckan vid Axisjön behöver en stock med hake bytas ut. Kjell och Mats ordnar detta 
under semestern. Vidare behöver en grop fyllas igen med sten/grus vid dammen. Stig tar 
erforderliga kontakter för att ordna detta. 

Sammanträdet förklarades avslutat 

Vid protokollet    Justeras 

 

Lars Lundin     Göran Albinsson                                                                        

Sekreterare     Ordförande 

 


