
 
Protokoll fört vid Burs Hbf årsmöte den 1 mars 2017 i Bygdegården. 
 
 
 
§1 Ordförande Sören Gannholm hälsade alla välkomna och öppnade årsmötet. 
 
§2 Sören valdes till ordförande för mötet och Birgittha till sekreterare. 
 
§3 Bo Jacobsson och Björn Eriksson valdes att justera protokollet. 
 
§4 Inget fastställande av röstlängd gjordes. 
 
§5 Föregående årsmötesprotokoll upplästes, godkändes och lades till handlingarna. 
 
§6  . Kallelsen godkändes. 
 
§7 Styrelsens föredragning av årsberättelsen och kassörens berättelse om ekonomin som 
 redovisades av Gunnar Nyberg, där det framgick att föreningen har 150 medlemmar och 
 behållningen är 90 137 kr, godkändes. 
       
§8 Revisorernas berättelse föredrogs av Nyberg.  
      
§9    Revisorerna föreslog ansvarsfrihet för styrelsen och årsmötet beslutade enligt revisorernas 
 förslag. 
 
§10 Sören Gannholm omvaldes till ordf. för ett år. 
       
§11 Birgittha Cederlund, Ove Andersson och Inger Hellström omvaldes och Mia Winberg nyvaldes 
 på två år. 
       
§12 Gunnar Nyberg och Roland Nilsson valdes till revisorer för 2017 och Elisabeth och Kaj 
 Österberg valdes till suppleanter. 
       
§13 Ove Andersson omvaldes till ordinarie ledamot i stiftelsen Vanges Gårdsmuseum och Rolf 
 Öström omvaldes till suppleant . 
       
§14 Valet av Burs Hbf:s representant vid Gotlands Hembygdsförbunds årsmöte den 23 april i 
 Väskinde bygdegård överläts åt styrelsen. Där har vi redan föreslagit Sören och Inger. 
       
§15 Mårten Wessberg (sammankallande), Bo Jacobsson och Gösta Hjort valdes till 
 valberedning. 
       
§16 Årsavgiften blev oförändrat 50: - 
       
§17 Birgittha föredrog styrelsens förslag till verksamhet under året, vilken godkändes. 
       
§18 Inga nya stadgar finns. 
       
 
 



 
§19 Styrelsen fick i uppdrag att hitta en ny dag för grillfesten då det datum vi bestämt kolliderar 
 med två andra tillställningar i socknen. Det är lämpligt att lägga den en vardagkväll i 
 månadsskiftet juli-augusti. 
       
§20 Tore Gustavsson representant för föreningen Stavgard föreslår att vi skall vara med och dela 
 på kostnaden för grusning av den väg vid Stavgard som delvis ingår i kulturstigen Man har  fått 
 ett förslag från Väg- och byggnadsgrus på 45 000 kronor. Detta torde nog gå att få till 
 billigare kostnad. Vi behöver ett möte med Stavgard för att diskutera vidare. Kanske går det 
 att få bidrag?! 
 
§21 Mötet avslutades 
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   Björn Eriksson              Bo Jacobsson                    Birgittha Cederlund(sekr.) 


