
Protokoll vid årsmöte med Aspö-Tosterö Hembygdsförening den 18 
mars 2018 

§1. Årsmötets öppnande. 
Ordförande Björn Ekholm förklarade mötet öppnat och hälsade alla 	

	 välkomna.


§2. Val av mötesordförande. 
Till ordförande för årsmötet valdes Birgitta Karlsdotter.


§3. Val av mötessekreterare. 
Till sekreterare för årsmötet valdes Gunnel Lord.


§4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare. 
Till justeringen, tillika rösträknare valdes Cecilia Karlström och Anna 	

	 Wallsten.


§5. Godkännande av kallelse. 
Mötet fastslog att kallelse skickats ut i stadgeenlig tid inför mötet.


§6. Godkännande av dagordning. 
Dagordningen godkändes med följande ändring:


	 §19. Fastställande av medlemsavgifter för 2019.


§7. Styrelsens verksamhetsberättelse. 
Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.


§8. Styrelsens ekonomiska berättelse. 
Kassör Inger Öberg redovisade föreningens ekonomiska berättelse.


§9. Fastställande av resultat och balansräkning. 
Resultat och balansräkning fastställdes och lades till handlingarna.


§10. Revisorernas berättelse. 
Revisorernas berättelse lästes upp, godkändes och lades till 	 	

	 handlingarna.


§11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. 
Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades.


§12. Fastställande av eventuella arvoden för styrelsens ledamöter samt 
andra ersättningar. 
Mötet beslutade att reseersättning utgår, därutöver inget arvode.




§13. Val av styrelse för nästkommande verksamhetsår: 
a.	 Föreningsordförande för ett år


	 	 Björn Ekholm

	 b.	 Ordinarie styrelseledamöter för två år

	 	 Tor Ahlmark	 	 omval

	 	 Cecilia Karlström		 omval

	 	 Anna Wallsten	 	 nyval

	 	 Suppleant för ett år

	 	 Göran Egerquist	 	 nyval


§14. Val av revisorer för ett år: 
Anders Palmblad		 omval


	 Ingemar Jonsson		 omval


§15. Val av två revisorssuppleanter:  
Torbjörn Rydberg	 omval


	 Bo Fredriksson	 	 omval


§16. Val av ombud till Södermanlands Hembygdsförbunds årsmöte. 
Årsmötet kan delegera detta val till styrelsen.


	 Delegeras till styrelsen.


§17. Val av valberedning, samt sammankallande. 
Brigitte Jahn	 omval (sammankallande)


	 Lena Jansson	 omval

	 Frida Jansson	 omval


§18. Inkomna motioner styrelsens förslag. 
Inga inkomna motioner.


§19. Fastställande av medlemsavgifter för 2019. 
Årsmötet beslutar att medlemsavgiften för 2019 ska vara oförändrad;


	 150:- för enskild medlem

	 200:-	för familj


§20. Fastställande av verksamhetsplan för 2018. 
Verksamhetsplanen föredrogs och fastställdes.


§21. Utfärdande av fullmakt för Aspö Hembygdsfond. 
Björn Ekholm redogjorde för arbetet med Aspö Hembygdsfond och 	

	 mötet beslutade att ge Björn fullmakt att förvalta fonden.


§22. Årsmötets avslutande. 



Björn Ekholm tackade för förtroendet att få leda föreningen 	 	
	 nästkommande verksamhetsår och förklarade mötet avslutat.
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Ordförande		 	 	 	 sekreterare


Cecilia Karlström		 	 	 Anna Wallsten

Justeringsman	 	 	 	 Justeringsman


