Medlemsbrev 2 – 2020
Höstmötet uppskjutet
Styrelsen för Karis hembygdsförening rf har vid mötet den 2 november
2020 beslutat att flytta det ordinarie höstmötet till våren 2021 med
hänvisning till det rådande läget gällande pandemin. En tillfällig lag gör
detta möjligt.
De stadgeenliga ärendena omfattar fastställande av verksamhetsplan
och budget för 2021 och val av ordförande, styrelsemedlemmar och
verksamhetsgranskare. Styrelsen har utarbetat förslag till verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret, men det finns utrymme för flera förslag.
Du kan se förslagen på vår hemsida www.karis.hembygd.fi/föreningen.

Verksamhet
Karis hembygdsförening äger Antkärrhuset, den unika, röda stugan i Strandparken. Fram till detta år har
tyngdpunkten varit uthyrning av huset tills ett litet virus satte stopp för det. Kan man fylla huset, och sommartid
gården, med annan verksamhet i stället? Hantverk av olika slag har nämnts. Bandvävning och stickning har pågått
under hösten under ledning av en skicklig handledare. Av erfarenhet vet vi att stämningen i huset inbjuder till
givande samtal. Två låsbara vitriner finns tillgängliga för utställning av mindre föremål.
Som medlem i föreningen är du välkommen med förslag till innehåll i föreningens verksamhet och användning av
huset – husets ålder och känsliga interiör bör givetvis beaktas. Kontakta gärna ordförande Göran Fagerstedt, tel.
044 0987226 eller per e-post: goran.fagerstedt@gmail.com

Styrelsen
Under år 2020 har föreningens styrelse haft följande sammansättning:
Ordförande och kassör Göran Fagerstedt, viceordförande Toni Blomster,
sekreterare Andrea Blomberg-Allén, samt
medlemmarna Tommy Björklund och Auli Kari.
Två styrelseplatser har varit vakanta och en av de avgående styrelseledamöterna har undanbett sig återval. Det finns alltså tre lediga styrelseplatser att besätta. Ordförande väljs för ett år i gången.
Planerade programpunkter för hösten och vintern:
Torsdagsöppet i Strandparkens röda stuga kl. 18 -20. Nästa gång 19.11.
Följ med information på vår hemsida eller Facebook.
Minnen från Karis – röster från förr ordnas i januari
Arkeologiutställning och seminarium i mars
I slutet av maj månad är en fortsatt arkeologisk utgrävning aktuell i

Malmkulla.
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