ÖHSboiten 1-2014
ÖHS satsar på studiecirklar

Välkommen att
betala din
medlemsavgift...
De tre samarbetande föreningarna
presenterar här hur man betalar sin
medlemsavgift för 2013.
Östbo Historiska Sällskap hade utskick om medlemsavgift i våras men
det har inte de andra två föreningarna
haft.
Missa inte att skriva ditt eget namn
som avsändare.
Här kommer uppgift om hur man betalar:
• Föreningen Skillingaryds Militärmuseum med bankgiro 5411–0416
Avgiften är 50 kronor för 2014.

En kvartett som arbetat med Skillingaryds första historiska skylt: Ola Hugosson, Per Bunnstad, Sven-Olov Carlsson och Linnéa Hugosson
ÖHS har tre studiecirklar igång lite Olssons rikliga bildarkiv.
parallellt.
I våras hade ÖHS en studiecirkel
om historiska skyltar och den första
Den närmaste tiden blir det en hel del har kommit på plats mitt emot Turistarbete kring Skolan 100 år. Målet är att byrån vid Hemköp. Nästa år ska den
göra någon form av utställning i höst. följas av fler och senare i år fortsätter
Det handlar om att Fågelforsskolans förberedelserna för detta.
äldsta skoldel fyller 100 just i år. Det
Dessutom är det tänkt att cirkeln om
kommer bland annat att bli många bil- affärslivet ska komma igång igen.
der på skolklasser, inte minst ur Sigge

• Skivaryds Samlarklubb med plusgiro 57 70 47–4
Avgiften är 100 kronor för 2014, 150:för hel familj.

Tisdag 5/8 14.00 Studiecirkel hos ÖHS. Om Skolan 100 år
Onsdag 13/8 14.00 Styrelsemöte ÖHS
Torsdag 14/8 18.00 Lägerkväll Miliseum
Torsdag 21/8 18.00 Lägerkväll Miliseum
Onsdag 27/8 18.00 Skivaryd månadsmöte
Torsdag 28/8 18.00 Lägerkväll Miliseum
Tisdag 2/9 14.00 Studiecirkel hos ÖHS. Om Skolan 100 år
Söndag 14/9 		-------Kulturarvsdagen. ÖHS medverkar preliminärt
Onsdag 24/9 18.00 Skivaryd månadsmöte
Onsdag 22/10 18.00 Skivaryd månadsmöte
Onsdag 19/11 18.00 Skivaryd månadsmöte
Onsdag 17/12 18.00 Skivaryd månadsmöte

Från och med 2012 distribueras ÖHSboiten av tekniska och ekonomiska
skäl främst per e-post.
Den som inte har tillgång till e-post
kan dock få den brevledes men med
några dagars fördröjning.
Vi tar tacksamt emot artiklar för
publicering här. Målet är att vi ska
komma ut mer än en gång som det var
förra året utan kanske 3-4 gånger per
år. Skicka nyhetstips till skivaryd@
skillingaryd.nu.

Aktuella datum framöver

• Östbo Historiska Sällskap bankgiro 129–2440
Avgiften är 200:-/medlem, 300:-/ familj, 300:-/ förening och 500:-/ företag

ÖHSboiten
per e-post

Rune Alm avtackades som revisor
Östbo Historiska Sällskap hade sitt
årsmöte i mars och det blev i stort
sett omval på alla poster.
Mötet inleddes med parentation
över två avlidna medlemmar: Gösta ”Julle” Bengtsson och Lennart
Johansson.
Årsmötet beslutade om en höjd medlemsavgift. Anledningen är att ÖHS
fått ökade hyreskostnader genom flytten till Sparbankshuset. Avgiften är
från 2015: 200 för enskild, 300 för
familj och 500 före företag.
Beslut togs om att slå samman arbetsgrupperna Gamla Skillingaryd, Arkivgruppen och Foto till Gamla Skil-

lingaryd. Ansvariga för gruppen är
Sven-Olov Carlsson, Inger Carlsson
Remnemark och Per Bunnstad,

Nils Bondeson var kvällens föredragshållare och det kom att handla
om Bo Karlsson.

Övriga grupper:
Marknadsföring/PR: Per Bunnstad
och styrelsen.
Festkommitté: Gullvi Alkemark,
Gun Brehmer och Sara-Maria Johansson.
Klubblokalen: Lennart Ljung och
Per-Olof Palm.

Innan kvällen avslutades kom en
överraskning genom Stefan Hamlin
som överlämnade en dvd till ÖHS.
På den finns filmer som han tagit på
arbetet vid sågverket Skillingaryds
Träförädlingsverk från 1973. Intresset blev stort och filmen visades under
kvällen.

Rune Alm hade avsagt sig uppdraget
som ordinarie revisor efter många
år. Ordförande Sven-Olov Carlsson
tackade honom för ett gott arbete och
överlämnade en blomsterbukett.

Valen:
Ordförande 1 år omval
Sven-Olov Carlsson
Ledamöter 2 år omval
Inger Carlsson Remnemark
Kjell Persson
Nils Bondeson
Kvarstående 1 år
Sven-Olov Carlsson
Eva-Lisa Svensson
Ersättare 1 år omval
Gullvi Alkemark
Valberedning omval
Ingemar Pettersson och styrelsen

Nils Bondeson och Sven-Olov Carlsson, två av styrelsemedlemmarna.

Revisorer
Ordinarie: Per Pettersson och Stig
Wahlström
Ersättare: Rune Alm (tidigare ordinarie)

Skivaryd svarar för arkivarbete
Skivaryds Samlarklubb har åtagit sig ett omfattande arkivarbete.

Klubben har avtalat med Sveriges Filatelis-Förbund om att ansvara för underhållet av dess arkiv i Skillingaryd.
Genom detta arbete klarar Skivaryd kostnaden för sin klubblokal varje år.
Skivaryd har tagit över ÖHS tidigare lokal och man återkommer under hösten att påbörja inredningen. En del är redan
klart men det återstår en hel del arbete.
Närmast i övrigt står årsmöte samt medverkan i samband
med den stora nationella frimärks- och vykortsutställningen i
Värnamo i mars nästa år.

Arbete i ramarkivet.

Lägerkvällar i Skillingaryd 2014
Torsdagar kl. 18.00 med samling vid Miliseum

• 14/8 Årsmöte samt Flyget 1913 och 1914
Första landningen och första olyckorna.
Som inledning årsmöte och sedan ett föredrag.
Ansvarig: Nils Bondeson
• 21/8 Jönköpings regemente lämnar Skillingaryd 1914
Ansvarig: Per Bunnstad
• 28/8 Skillingaryds Mejeri
Ansvarig: Göran Byman

Avgift per gång: 20:-, medlemmar 10:Medlemsavgiften för 2014 kan erläggas vid lägerkvällarna
Lägerkvällarna avslutas med servering!

Föreningen Skillingaryds Militärmuseum

Dagordning vid årsmöte med föreningen Skillingaryds Militärmuseum torsdagen den 14 augusti 2014
klockan 18.00 i Miliseum, Skillingaryd.
Dagordning
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst - kallelse i samband med lägerkvällar och information på vår hemsida
3. Godkännande av dagordning
4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera mötets protokoll
5. Styrelseberättelse
6. Ekonomisk berättelse
7. Revisionsberättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet
9. Val av ordförande för kommande verksamhetsår
Valberedningens förslag: omval Axel Forthmeiier
10. Val av högst åtta styrelseledamöter och högst fem styrelsesuppleanter för en tid av två år varvid halva
antalet ledamöter väljs jämna år, resterande udda år.
I tur att omväljas på två år är enligt valberedningens förslag Per Bunnstad och Vincent Persson. Kvarstående
är Susanne Wickbom, Rigmor Ekström och Moncia Zeed.
11. Val av eventuellt övriga befattningar
Valberedningens förslag:
a) Representant i Miliseum – Susanne Wickbom
b) Webbansvarig – Per Bunnstad
12. Val av två revisorer jämte två ersättare för dessa
Valberedningens förslag omval: Ordinarie: Bengt Dahlqvist och Rune Alm samt Kjell Persson som ersättare.
13. Val av minst två ledamöter i valberedning och sammankallande i denna.
Styrelsens förslag omval: Kjell Persson sammankallande och Jörgen Åberg
14. Fastställande av årsavgift
Styrelsen föreslår oförändrat 50 kronor.
15. Behandling av styrelsens förslag.
a) Namnbyte på föreningen till Skillingaryds Militärhistoriska Förening
b) Nya stadgar
16. Övriga frågor
17. Avslutning
Efter årsmötet blir det Lägerkväll samt att det serveras smörgåstårta och kaffe

Stadgar för Skillingaryds Militärhistoriska Förening bildad den 30 oktober 1994
Förslag till årsmöte den 14 augusti 2014
§ 1 Ändamål
Föreningens ändamål är att levandegöra Skillingaryds militärhistoria till kommande generationer och vara en stödförening till Miliseum.
Föreningen har sitt säte i Skillingaryd.
Föreningen skall vara partipolitiskt och religiöst obundet.
§ 2 Medlemskap och avgifter
a) Medlemskap i föreningen erhålles av var och en som ansluter sig till föreningens målsättning utan särskild ansökan men efter erläggande av avgift som fastställs av årsmötet.
b) Föreningar och företag kan efter beslut av årsmötet ansluta sig kollektivt mot årlig avgift, som fastställs av årsmötet. Sådan förening eller företag äger en röst vid årsmötet.
c) Personer som på särskilt sätt främjar föreningens syften kan av årsmötet kallas till hedersmedlemmar eller hedersledamöter.
d) Föreningen kan efter beslut av styrelsen ansöka om medlemskap i en eller flera riksorganisationer samt besluta om representation vid dess möten.
§ 3 Organisation
Föreningens verksamhet utövas genom
a) Föreningsmöten, varav ett årsmöte.
b) Styrelse med eventuellt arbetsutskott.
§ 4 Föreningsmöten
Föreningsmöten hålles enligt beslut av årsmöte eller på kallelse av styrelsen. Årsmötet
hålles senast den 1 juli på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse sker genom
tillkännagivande på föreningens hemsida senast två veckor före mötet. Varje medlem äger
en röst.
Följande ärenden skall förekomma vid årsmötet:
1. Mötet öppnas.
2. Val av ordförande för mötet.
3. Val av sekreterare för mötet.
4. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst.
5. Val av två justeringsmän av årsmötesprotokollet.
6. Styrelseberättelse.
7. Ekonomisk berättelse.
8. Revisionsberättelse.
9. Fråga om ansvarsfrihet.
10. Antagande av eventuell verksamhetsplan och eventuell budget för kommande
verksamhetsår.
11. Val av ordförande för kommande verksamhetsår.

12. Val av minst två styrelseledamöter samt minst en styrelsesuppleant för en tid av två år
varvid halva antalet ledamöter väljs jämna år, resterande udda år. Suppleanter väljs för
ett år.
13. Val av två revisorer jämte en ersättare för dessa.
14. Val av minst en ledamot i valberedning.
15. Fastställande av årsavgift.
16. Behandling av styrelsens förslag.
17. Behandling av motioner, som skall inlämnas till styrelsen minst fyra veckor
före årsmötet.
18. Övriga frågor.
§ 5 Styrelse
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som består av ordförande och övriga
ledamöter jämte suppleanter.
Uppgifter:
a) att bland styrelsens ledamöter utse vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga erforderliga funktionärer;
b) att förbereda föreningens möten och verkställa dess beslut;
c) att förvalta föreningens tillgångar och sköta de löpande ärendena;
d) att senast en månad före årsmötet till revisorerna överlämna berättelse, protokoll och
räkenskaper;
e) att till årsmötet avge berättelse över sin och föreningens verksamhet;
f) att i övrigt arbeta i enligt med riktlinjerna i § 1.
§ 6 Räkenskaper och verksamhetsår
Räkenskapsår och verksamhetsår sammanfaller med kalenderår och arbetsåret med tiden
från ett årsmöte till och med nästkommande årsmöte.
§ 7 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar skall ske genom beslut vid två föreningsmöten, varav ett årsmöte, om förslaget kungjorts i samband med kallelse. För ändring erfordras två tredjedels
majoritet.
§ 8 Upplösning
Beslut om upplösning av föreningen skall fattas vid två på varandra följande ordinarie
årsmöten och skall vid båda tillfällena biträdas av två tredjedelar av de närvarande röstberättigade medlemmarna.
Upplöses föreningen skall dess tillgångar för förvaltning överlämnas till den eller de riksorganisationer föreningen är medlem i, annan organisation, institution eller myndighet,
som vill verka för föreningens rekonstruktion i Vaggeryds kommun så snart som möjligt.

