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Årsmötesprotokoll fört vid Brännkyrka Hembygdsförenings årsmöte 2019 
 
Datum: Tisdagen den 26 mars 2019, klockan 18.00-21.00 
Plats:   Godtemplargården, Trumslagargatan 10, Älvsjö 
  
Före mötet berättade Lars Bogren från SeniorNet om vikten av kunskaper i informationssamhället 
 
Därefter serverades kaffe med tårta. 
 
 
 
§  1.    Årsmötets öppnande. 
  Ordföranden Anita Lundin öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
 
§  2. Val av ordförande för årsmötet. 
 Till mötesordförande valdes Birgitta Persson. 
 
 
§  3. Val av sekreterare för årsmötet. 
 Till sekreterare valdes Eivy Harlén. 
 
 
§  4. Val av två protokolljusterare och rösträknare, att jämte mötets ordförande 
  justera protokollet. 
 Till justeringsmän och rösträknare valdes Christer Bentzer och Anita Tisell. 
 
§  5. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst. 
 Mötet var utlyst i medlemsbrev i januari och på föreningens hemsida, samt kallelse inom den 

stipulerade tiden.  
  

Årsmötet beslöt  
Att mötet var utlyst enligt stadgarna. 

 
§6 Fastställande av föredragningslista 
 

Årsmötet beslöt  
  att godkänna föredragningslistan. 
 
 
§  7.  Fastställande av röstlängd. 
 67 medlemmar var närvarande.   Avprickning gjordes i anslutning till ankomsten där 

röstberättigade medlemmar noterades. Bil 1 till originalprotokollet.  
 

Årsmötet beslöt  
  att godkänna röstlängden genom avprickningen. 
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§  8. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse. 
 Anita Lundin gick igenom punkterna i verksamhetsberättelsen.  

Bil. 2 till originalprotokollet.  
 Kassören redogjorde för resultat- och balansräkning för 2018.  Bil 3 och 4 till 

originalprotokollet. 
 
  Årsmötet beslöt 

att godkänna Verksamhetsberättelsen för 2018. 
att godkänna resultat- och balansräkning för 2018 omfattande 415 171 kronor och 

 att överföra 3 779 kronor i ny räkning. 
 
 
§  9. Revisorernas berättelse. 
 Revisor Ann Katrin Holmberg läste upp revisorernas berättelse.  
 Bilaga 5 till originalprotokollet. 
 
 
§  10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2018. 
 

Årsmötet beslöt 
 att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
 
 
§ 11. Fastställande av årsavgift för verksamhetsåret 2019. 
 Årsavgiften är oförändrad, 220 kronor och i den avgiften inkluderas en årsprenumeration av 

Ledungen, årsavgiften för familjemedlem är oförändrat d v s 100 kronor.  
Anita redogjorde för verksamhetsplanen för 2019 och verksamhetsinriktning för 
2020-2022. Bil 6 och 7. 

 
Årsmötet beslöt 

  att godkänna styrelsens förslag om oförändrad medlemsavgift för 2019 till 220 
kronor och 100 kronor för familjemedlem. 
att godkänna Verksamhetsplan för 2019 och Verksamhetsinriktning för 2020-2022 

 
§ 12.   Fastställande av budget för innevarande räkenskapsår. 
   Kassören redogjorde för budgetförslaget för 2019.  Bil 3. 
 
 Årsmötet beslöt  
 att godkänna föreslagen budget för 2019. 
 
 
§ 13. Val av ordförande för ett år. 
 Till ordförande för ett år omvaldes Anita Lundin. 
 
 
§ 14. Val av styrelseledamöter . 
 Till styrelseledamöter för 2 år föreslogs 
 Omval: Monica Hansson, Eivy Harlén, Ing-Mari Laingren och Inga-Lill Persson. 

  
 Årsmötet beslöt 
 att välja Monica Hansson, Eivy Harlén, Ing-Mari Laingren, Inga-Lill Persson på två år.  
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§ 15. Val av revisorer och suppleant för dessa. 
 Årsmötet beslöt  
 att omvälja Ann-Katrin Holmberg och Torbjörn Erbe på 1 år  
 att omvälja Birgitta Persson till revisorssuppleant för 1 år. 
 
 
§ 16. Val av ledamöter i valberedning för kommande verksamhetsår. 
 Årsmötet beslöt  
 Att välja Olle Andretzky (sammankallande), Anita Thisell  
 och Christer Benzer till valberedning för 1 år. 
 
§ 17. Behandling av motioner. 
 Inga motioner var inlämnade. 
 
§ 18 Fastställande av nya stadgar enligt beslut vid årsmötet 2018. 

Styrelsens förslag till nya stadgar för föreningen föreslogs på förra årsmötet. 
 Inga kommentarer har inkommit under året .Bil 8. 
 
 Årsmötet beslöt 
 att fastställa de nya stadgarna. 
 
§ 19 Avslutning 
 Birgitta Persson avtackades för ett väl genomfört årsmöte av ordföranden. 
 
 Leif Gidlöf och Kersti-Britt Carlhammer avtackades med blommor. De har varit adjungerade till 

styrelsen men lämnar nu sina uppgifter. Även Cate Andretzky, som varit styrelsemedlem 
avtackades med blommor. 

 Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse. 
 Därefter vidtog lottdragning.  Ett tack till Evy Kjellberg som alltid ordnar fina lotterier. 
  
 
 
 
 
 
 Eivy Harlén    Birgitta Persson 

sekreterare    ordförande 
 
 
 
 
 

Christer Bentzer    Anita Tisell 
justeringsman    justeringsman 


