
ÖHSboiten 2-2014

Lördag 25/10  1100 Kulturhelg Fenix 2 Vaggeryd. Pågår till 23.00
Söndag 26/10 11.00 Kulturhelg Fenix 2 Vaggeryd. Pågår till 17.00
 30/10–2/11   Smålands Kulturfestival 
Torsdag  6/11 18.00 Skillingaryds Militärhistoriska styrelsemöte
Lördag 8/11 11.00 Arkivens Dag i Miliseum. Pågår till 15.00 
Tisdag 11/11 14.00 Östbo Historiska Sällskap styrelsemöte
Lördag 15/11 19.00 Skillingaryds Militärhistoriska 20-årsjubileum
Onsdag 19/11  18.00  Skivaryd månadsmöte
Onsdag 17/12 18.00  Skivaryd månadsmöte och julfest

Program Smålands Kulturfesivalfinns på 
http://skillingaryd.nu/files/2014/09/141102_sm_kulturfestival.pdf

Välkommen till Arkivens Dag

I år har Arkivens Dag temat ”Oros-
tider” och länsinvigningen i Jönkö-
pings län sker på Miliseum i Skil-
lingaryd lördagen den 8 november 
kl 11.30. 

Invigningsförrättare är Arkivförbun-
dets ordförande Anna Mårtensson, 
samt Stiftelsen Regementshedens 
ordförande Bengt Dahlqvist. Dagen 
till ära lyfter Miliseum sitt samarbete 
med Folke Bernadotteakademin och 
med Soldatregistret, vilka båda finns 
representerade på plats och är beredda 

att bistå besökarna. Miliseum har öp-
pet mellan 11.00–15.00. Det är fri entré 
denna dag.

Det finns också en utställning: Al-
batross – en dramatisk händelse under 
första världskriget.

Per Bunnstad visar i kopieform sitt 
exponat på över 200 vykort och berät-
tar klockan 11.30 om Albatross, vars 
besättning 1917–1918 var internerad i 
Skillingaryd. 

Arrangör: Östbo Historiska Sällskap 
och Miliseum med stöd av NBV. 

Hjärtligt välkomna!

Välkommen att
betala din 
medlemsavgift... 
De tre samarbetande föreningarna 
presenterar här hur man betalar sin 
medlemsavgift för 2014.
Östbo Historiska Sällskap hade ut-
skick 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 be-
talar:

• Föreningen Skillingaryds Militär-
museum med bankgiro 5411–0416
Avgiften är 50 kronor för 2014.

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

• Östbo Historiska Sällskap bank-
giro 129–2440
Avgiften är 200:-/medlem, 300:-/ fa-
milj, 300:-/ förening och 500:-/ före-
tag

ÖHSboiten som e-post
Från och med 2012 distribueras ÖHS-
boiten 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 och proto-
koll och viss annan information skick-
as som regel inte ut.

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



Skillingaryds Militärhistoriska Fö-
rening fyller 20 den 15 november 
och alla medlemmar välkomnas till 
firandet.

Plats: Järnvägshotellet
Tid: 19.00
Mat: Alla medlemmar bjuds på mat 

och måltidsdryck

Anmälan: senast 5 november till 
Skillingaryds Militärhistoriska Fören-
ing, Box 91, 568 22 Skillingaryd eller 
per e-post per@skillingaryd.nu. 

Välkommen på 20-årsjubileum!

Vi samarbetar med 

Östbo firade skolans 100 år
Östbo Historiska Sällskap visar just nu en utställning om 
skolans 100 år i Skillingaryds bibliotek. Det är delar av de 
material som visades när sällskapet firade skolans 100 år i 
NBV-lokalen.

Det var den 27 september som det Öppet hus i NBV-

lokalen på Storgatan för att visa bilder och mycket annat 
med fokus på 1914 års skola. Det var stort intresse för det 
arbete som hade lagts ned.

Just nu och ett tag framöver visas utställningen i biblio-
teket.



Miliseum har nu varit öppet för 
allmänheten i ett drygt år. Vi har 
haft bra med besökare och får stän-
digt lovord för vår anläggning. En 
av de roligaste uppgifterna är att 
sköta receptionen. Där möter man 
besökarna och får ofta personlig 
kontakt. Lördagarna har vi lyckats 
bemanna med idéella krafter, så 
kallade ”volontärer. Men vi behö-
ver bli fler volontärer! Vi hoppas få 
nöjet att se just Dig i vårt gäng!
 
Lördagar har vi öppet klockan 11–
15 och lördagsrutinerna är kortfat-
tat som följer:
 
Det är bra att vara ute i god tid och 
inte känna stress. Därför rekom-
menderar vi att man är på plats vid 
halv 11. Man låser upp dörren och 
larmar av på larmcentralen enligt 
enkel skriftlig instruktion. Därefter 
tänder man belysningen och går en 
rond i utställningshallarna och ser 

efter så att allt står rätt till. Even-
tuella datorer och bildvisningar 
startas. Man slår sedan in dagskas-
san på kassaregistret och är sedan 

färdig att ta emot besökarna lagom 
till klockan 11.
 
Varje besökare betalar entré, an-
tingen kontant eller med kort. Det 
är inte svårt att sköta vare sig kas-
saapparat eller kortläsare. Enkla 
instruktioner finns tillhands. Emel-
lanåt vill besökarna även handla 
något i receptionen. Böcker brukar 
det oftast vara. Pengarna slås in i 
kassaapparaten.
 
Vill man ha med sig mat, så finns 
micro att värma den på i pentryt. 
Kaffe kan kokas eller bryggas, allt 
efter önskemål. Telefon finns i re-
ceptionen. Slå 0:an för att komma 
ut på linjen.

De första gångerna man tjänstgör, 
så får man med sig en ”fadder”, 
så att man kan lära sig rutinerna i 
lugn och ro.

När det är dags att stänga vid 
klockan 15 går man först en rond 
och ser att allt står rätt till i utställ-
ningshallarna och stänger av even-
tuella datorer etc som varit i gång. 
Kassan lämnas som den är – den 
tar ordinarie personal hand om på 
måndag morgon. Släck belysning-
en, larma på, lämna lokalen och lås 
dörren.

PM om lördagstjänstgöring på Miliseum

Lördagsmedhjälpare söks till Miliseum
Från Skillingaryds Militärhistoris-
ka Förening har vi lovat att försöka 
få fler att hjälpa till med öppethål-
landet av Miliseum på lördagar. 
Den ordinaire personalen är ledig 

denna dag.
Läs nedan där det finns ett litet PM 
om vad det innebär att vara med-
hjälpare.
Den som är intresserad kan kon-

takta Sven Engkvist på telefon 
0370–67 82 62 eller e-post: 
sven.engkvist@vaggeryd.se

Receptionen vid Miliseum.

Miliseum lockar många besökare.

Miliseum, Skillingaryds fina mu-
seum.



Skivaryds Samlarklubb

Skivaryds Samlarklubb bildades den 22 september 2009. 
Ski va ryds = Skillingaryd - Vaggeryd.

Vi är är drygt tio medlemmar i blandade åldrar som träffas en gång i månaden för 
att utbyta erfarenheter kring främst frim, brev vykort och posthistoria. Men även 
annat samlande ingår. 

Vi försöker lära ut hur man samlar, vad man använder för album, hur man köper 
och säljer plus mycket mer.

2011 arrangerade vi en stor frimärks- och vykortsutställning i ishallen Movalla i 
Skillingaryd och vi är även involverade i en liknande utställning i Värnamo i mars 
2015. 

Varje år brukar  vi medverka på Frimärkets Dag som är sista lördagen i mars. 

I styrelsen ingår Per Bunnstad, Tomas Johansson, Vivi Johansson, Therese Forn-
stål, Bengt Pettersson, Kenneth Åberg och Anders Ingner.
Kontakta gärna oss om du är intresserad. E-post: skivaryd@skillingaryd.nu

Vi arbetar bland annat för att skapa ett litet post- och järnvägsmuseum i vår 
klubblokal vid Artillerigatan-Bangårdsgatan i Skillingaryd. 

Höstens fortsatta möten i vår lokal är 
19/11 och 17/12 klockan 18.00. Välkommen dit!

Skivaryd med på Kulturhelgen
Nu till helgn 25–26 oktober är det stor kulturhelg på Fe-
nix 2 i Vaggeryd. Det är öpept lördag 11–23 och söndag 
11–17. 
Skivaryds Samlarklubb visar lite av sin verksameht på 

några utställningsskärmar. Man visar främst vykort och 
frimärken. 
Förstasidan på skärmrna är det som ses nedan, en liten 
presentation av den femåriga föreningens verksamhet.



Protokoll 14/8 2014 styrelsemöte med Militärhistoriska
Protokoll fört vid styrelsemöte 
med Skillingaryds Militärhisto-
riska Förening torsdagen den 14 
augusti 2014 klockan 20.00–20.05 i 
Miliseum, Skillingaryd.

Närvarande styrelseledamöter: Axel 
Forthmeiier, Per Bunnstad, Monica 
Zeed, Susanne Wickbom och Rigmor 
Ekström.
Ej närvarande: Vincent Persson.

1. Axel Forthmeiier öppnar samman-
trädet

2. Dagordningen godkänns.

3. Styrelsen beslutar om följande 
konstituering:
Ordförande: Axel Forthmeiier (vald 
av årsmötet)
Sekreterare: Per Bunnstad
Kassör: Monica Zeed

Övriga styrelseledamöter är Susanne 
Wickbom, Rigmor Ekström och Vin-
cent Persson.

4. Adjungerad ledamot
Styrelsen beslutar att Miliseum får 
utse en adjungerad ledamot i styrel-
sen, vilket man redan gjort och det är 
liksom tidigare Sven-Olof Carlsson.

5. Styrelsen beslutar att nästa sam-
manträde ska hållas torsdagen den 9 
oktober 2014 klockan 18.00 i Mili-
seum, Skillingaryd.

Skillingryd den 14 augusti 2014

Vid protokollet

Per Bunnstad, sekreterare

Justeras

Axel Forthmeiier, ordförande 

Protokoll 14/8 2014 årsmöte med Militärhistoriska

Protokoll fört vid årsmöte med 
Skillingaryds Militärhistoriska 
Förening torsdagen den 14 augusti 
2014 klockan 18.00–19.15 i Mili-
seum, Skillingaryd.

Närvarande styrelsen: Axel Forth-
meiier, Per Bunnstad, Monica Zeed, 
Susanne Wickbom och Rigmor 
Ekström.
Närvarande revisorer: Bengt Dahl-
qvist och Rune Alm.
Övriga närvarande: Jörgen Åberg, 
Kjell Persson, Britt Nyréus, Karin 
Jarl-Eriksson, Lennart Ljung, Nils 
Bondeson, Linnéa Hugosson, Vivi 
Johansson, Bengt Dahlqvist, Allan 

Martinsson, Stig Ljung, Kjell-Göran 
Johansson, Ingvar Egerhag, Tomas 
Johansson och Ulf Eriksson.
Summa 22 närvarande

1. Val av ordförande och sekreterare 
för mötet
Till ordförande väljs Axel Forth-
meiier och till sekreterare Per Bunn-
stad.

2. Fråga om mötet är stadgeenligt 
utlyst.
Kallelse har skett i samband med 
annonsering av lägerkvällar, informa-
tion på vår hemsida och i ÖHSboiten.
Rune Alm påpekar att det inte utgått 

någon skriftlig kallelse, vilket inte 
heller stadgarna föreskriver.
Mötet beslutar att godkänna mötets 
behöriga utlysande.

3, Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.

4. Val av två justeringsmän, tillika 
rösträknare, att jämte ordföranden 
justera mötets protokoll
Till justeringsmän väljs Linnéa Hu-
gosson och Kjell Persson. 

Fortsättning nästa sida



5. Styrelseberättelse
Mötet beslutar att 
godkänna styrelsens 
verksamhetsberät-
telse för 2013. 

6. Ekonomisk berät-
telse
Monica Zeed redo-
gör för den ekono-
miska berättelsen.
Mötet beslutar att 
godkänna den eko-
nomiska berättelsen 
för 2013. 
Mötet ger styrelsen 
i uppdrag att besluta 
hur medlemsavgif-
terna ska inkasseras.  

7. Revisionsberättelse
Revisorerna Bengt Dahlqvist och 
Rune Alm presenterar revisionsberät-
telsen för 2013, vilken godkänns.

8. Fråga om ansvarsfrihet
Mötet beslutar att ge styrelsen an-
svarsfrihet för 2013.

9. Val av ordförande för kommande 
verksamhetsår
Mötet beslutar enligt valberedningens 
förslag att omvälja Axel Forthmeiier.

10. Val av  styrelseledamöter styrel-
sesuppleanter för en tid av två år.
I tur att omväljas på två år är enligt 
valberedningens förslag Per Bunn-
stad och Vincent Persson. Kvarstå-
ende är Susanne Wickbom, Rigmor 
Ekström och Monica Zeed.
Mötet beslutar enligt valberedningens 
förslag.

11. Val av eventuellt övriga befatt-
ningar med valberedningens förslag:
a) Representant i Miliseum: Omval 
av Susanne Wickbom 
b) Webbansvarig: Omval av Per 
Bunnstad
Mötet beslutar enligt valberedningens 
förslag.

12. Val av två revisorer jämte två 
ersättare för dessa
Valberedningens förslag omval: Ordi-
narie: Bengt Dahlqvist och Rune Alm 
samt Kjell Persson som ersättare.

Mötet beslutar enligt valberedningens 
förslag.

13. Val av minst två ledamöter i 
valberedning och sammankallande i 
denna. Styrelsens förslag är omval av 
Kjell Persson som sammankallande 
och Jörgen Åberg.
Mötet beslutar enligt styrelsens 
förslag.

14. Fastställande av årsavgift
Styrelsen föreslår oförändrat 50 
kronor.
Mötet beslutar enligt styrelsens 
förslag.

15. Behandling av styrelsens förslag

a) Styrelsens förslag om namnbyte på 
föreningen till Skillingaryds Militär-
historiska Förening. 
Mötet beslutar enligt styrelsens 
förslag. 

b) Nya stadgar
Mötet beslutar att anta styrelsens 
förslag till nya stadgar med en för-
ändring –  att kallelse till årsmöte ska 
ske skriftligen till den som inte har 
tillgång till e-post. Stadgarna konfir-
meras vid nästa årsmöte. Stadgarna 
bifogas årsmötesprotokollet.

16. Övriga frågor

Linnéa Hugosson föreslår att en 
verksamhetsplan arbetas fram att det 
i den bland annat tas upp om med-
lemsvärvning samt medlemmarnas 
medverkan i Miliseum på framför allt 

lördagar.
Mötet beslutar enligt Linnéa Hugos-
sons förslag och att styrelsen utfor-
mar verksamhetsplanen.

b) 20-årsjubileum
Per Bunnstad informerar att fören-
ingen planerar ett 20-årsjubileum 
i höst eller vinter samt ger en kort 
information om hur det gick till när 
föreningen bildades 1994.

c) Lägerkvällar
Per Bunnstad presenterar kommande 
lägerkvällar. De återstående är 21 
augusti och 28 augusti.

17. Avslutning
Axel Forthmeiier avslutar mötet.

Efter årsmötet blev det smörgåstårta 
som följdes av en lägerkväll där Nils 
Bondeson höll ett intressant föredrag 
om flyg i Skillingaryd och speciellt 
om åren 1913 och 1914.

Skillingaryd den 14 augusti 2014

Vid protokollet

Per Bunnstad
Mötessekreterare

Justeras

Axel Forthmeiier 
         
Linnéa Hugosson     
 
Kjell Persson

Protokoll 14/8 2014 styrelsemöte med Militärhistoriska



Protokoll fört vid styrelsemöte med Skillingaryds Mi-
litärhistoriska Förening torsdagen den 9 oktober 2014 
klockan 18.00–19.40 i Miliseum, Skillingaryd.

Närvarande styrelsen: Axel Forthmeiier, Per Bunnstad, 
Monica Zeed och Rigmor Ekström.
Närvarande representant från Miliseum: Sven-Olof Carls-
son.
Ej närvarande från styrelsen: Susanne Wickbom och 
Vincent Persson.

Närvarande från klockan 19.10: Sven Engkvist och An-
ders Palm.  

1. Sammanträdet öppnas
Axel Forthmeiier öppnar sammanträdet 

2. Dagordning
Dagordningen godkänns.

3. Rapport från årsmötet
Protokollet från årsmötet den 14 augusti godkänns pre-
senteras.

4. Föregående protokoll
Föregående protokoll från den 14 augusti 2014 godkänns.

4. Bemanning av Miliseum lördagar
Styrelsen beslutar att skicka ett brev till medlemmarna för 
att försöka få fler att medverka som medhjälpare i Mili-
seum på lördagar. Öppettider på lördagar är 11.00–15.00.

5. 20-årsfest
Per Bunnstad och Susanne Wickbom har föreslagit en 
20-årsfest i Järnvägshotellet.
Styrelsen beslutar:
att Per Bunnstad bokar Järnvägshotellet lördag 15/11 
klockan 19.00.
att föreningen bjuder på trerättersmeny med dricka men 
att eventuella alkoholdrycker får var och en stå för.
att Per Bunnstad i samråd med Susanne Wickbom bokar 
menyn samt
att kallelse sker skriftligen till alla medlemmar.

6. Årets Lägerkvällar – utvärdering
Årets lägerkvällar var enligt följande:
Flyget i Skillingaryd 1913–1914 – Nils Bondeson – 25 
närvarande
Jönköpings regemente lämnar Skillingaryd 1914 – Per 
Bunnstad – 20 närvarande 
Skillingaryds mejeri – Göran Byman – 35 närvarande
Styrelsen konstaterar att lägerkvällarna var mycket bra 
och framför sitt tack till alla medverkande.

7. Kommande lägerkvällar 
Per presenterar ett förslag om lägerkvällar året om: för-

slagsvis en höst, en vinter och ett par på sommaren där 
basen kan vara Miliseum samt att han föreslår att vi i fort-
sättningen måste filma lägerkvällarna.
Styrelsen beslutar enligt förslaget samt att fundera på 
kommande lägerkvällar som Lillemo, stallarna och vissa 
byggnader.

8. Verksamhetsplan
Styrelsen beslutar att anta följande verksamhetsplan för 
2014/2015:
– Arbeta för och stödja lokal forskning om Skillingaryds 
militärhistoria
– Arrangera ett antal lägerkvällar årligen – utspridda över 
året där utgångspunkten är torsdagar klockan 18.00 på 
Miliseum
– Samarbeta med Miliseum på olika plan, exempelvis 
hjälpa till med öppethållande på lördagar
– Tillsammans med Miliseum arbeta för en årlig större 
fest/aktivitet 
– Öka antalet medlemmar genom bland annat samarbete 
med Miliseum

9. PM om arbete på lördagar
Sven Engkvist åtar sig att utforma ett PM om vad det 
innebär att arbeta på lördagar vid Miliseum samt att detta 
sedan ska skickas till vår medlemmar och helst redan i 
nästa vecka.

10 Information om föreningen
Sven Engkvist föreslår att det tas fram ett informations-
blad om föreningen, vilken kan delas ut till besökare på 
Miliseum
Styrelsen beslutar enligt förslaget samt att Per Bunnstad 
svarar för utformningen.

11. Nästa sammanträde
Styrelsen beslutar att nästa sammanträde med styrelsen 
ska hållas torsdagen den 6 november klockan 18.00 i 
Miliseum.

12. Avslutning
Sven Engkvist avslutar sammanträdet.

Skillingaryd den 9 oktober 2014

Vid protokollet

Per Bunnstad, sekreterare

Justeras

Axel Forthmeiier, ordförande

Protokoll 9/10 2014 styrelsemöte med Militärhistoriska



Stadgar för Skillingaryds Militär-
historiska förening bildad den 30 
oktober 1994
Antagna vid årsmöte den 14 au-
gusti 2014

§ 1 Ändamål
Föreningens ändamål är att levan-
degöra Skillingaryds militärhistoria 
till kommande generationer och 
vara en stödförening till Miliseum.

Föreningen har sitt säte i Skillinga-
ryd.

Föreningen skall vara partipolitiskt 
och religiöst obundet.

§ 2 Medlemskap och avgifter
a) Medlemskap i föreningen erhål-
les av var och en som ansluter sig 
till föreningens målsättning utan 
särskild ansökan men efter erläg-
gande 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 hedersmedlem-
mar 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 års-
möte.
b) Styrelse med eventuellt arbets-
utskott.

§ 4 Föreningsmöten
Föreningsmöten hålles enligt be-
slut 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 fören-
ingens hemsida senast två veckor 
före mötet samt brevledes till de 
medlemmar som inte har e-post. 
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 års-
mötesprotokollet.
6. Styrelseberättelse.
7. Ekonomisk berättelse.
8. Revisionsberättelse.
9. Fråga om ansvarsfrihet.
10. Antagande av eventuell verk-
samhetsplan och eventuell budget 
för kommande verksamhetsår.
11. Val av ordförande för kom-
mande verksamhetsår.
12. Val av minst två styrelseleda-
möter samt minst en styrelsesupp-
leant 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 val-
beredning.
15. Fastställande av årsavgift.
16. Behandling av styrelsens för-
slag.
17. Behandling av motioner, som 
skall inlämnas till styrelsen minst 
fyra veckor före årsmötet.
18. Övriga frågor.

§ 5 Styrelse
Föreningens angelägenheter hand-
has 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 tillgång-
ar och sköta de löpande ärendena;
d) att senast en månad före årsmö-
tet till revisorerna överlämna berät-
telse, protokoll och räkenskaper;
e) att till årsmötet avge berättelse 
över sin och föreningens verksam-
het;
f) att i övrigt arbeta i enligt med 
riktlinjerna i § 1.

§ 6 Räkenskaper och verksam-
hetsår
Räkenskapsår och verksamhetsår 
sammanfaller med kalenderår och 
arbetsåret med tiden från ett års-
möte till och med nästkommande 
årsmöte.

§ 7 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar skall ske 
genom beslut vid två föreningsmö-
ten, varav ett årsmöte, om förslaget 
kungjorts i samband med kallelse. 
För ändring erfordras två tredjedels 
majoritet.

§ 8 Upplösning
Beslut om upplösning av förening-
en 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 till-
gångar för förvaltning överlämnas 
till den eller de riksorganisationer 
föreningen är medlem i, annan or-
ganisation, institution eller myn-
dighet, som vill verka för fören-
ingens rekonstruktion i Vaggeryds 
kommun så snart som möjligt. 
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