
 Protokoll fört vid årsmöte med BURS HEMBYGDSFÖRENING  0nsd.den 
22:e februari 2012 kl 19.00 i Burs Bygdegård. 
   §  1 
Ordf. Sören Gannholm hälsade alla välkomna och öppnade årsmötet. 
   § 2 
Sören valdes att leda årsm.förhandl.och Mårten att föra protokollet. 
   § 3 
Mats Melin och Gunnar Nyberg valdes att justera protokollet. 
   § 4 
Föregående årsmötesprotokoll upplästes och lades till handlingarna. 
   § 5 
Kallelsen till årsmötet godkändes. 
   § 6 
Styrelsens årsberättelse föredrogs och godkändes och lades till handlingarna. 
   § 7 
Kassören Sune Nilsson kommenterade årsredovisningen för 2011 . Föreningens tillgångar är .134.696 kr.  
Den godkändes och lades till handlingarna. 
   § 8 
Gunnar Nyberg föredrog revisorernas berättelse , vari föreslogs ansvarsfrihet för styrelsen. 
   § 9 
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2011 års förvaltning 
   § 10 
Sören Gannholm omvaldes till ordförande för ett år. 
   § 11 
Till styrelseledamöter på 2 år omvaldes Mårten Wessberg, Lotta Lundin, Sune Nilsson och Christer Wallin, och 
nyvaldes Anita Gustavsson och Hasse Fridlund.. 
   § 12 
Till revisorer för 2010 omvaldes Ingrid Johansson och Gunnar Nyberg, och till suppl. omvaldes Roland Nilsson 
och Kaj Österberg . 
   § 13  
Till  Burs Hbf:s  representant  i styrelsen för  stiftelsen VANGES GÅRDSMUSÉUM omvaldes Ove Andersson 
med Ingvar Ronström som ersättare. 
   § 14 
Till Burs Hbf:s Hbf:s representant Till Gotl. Hemb.förb:s årsmöte på Malmgard 15 april kl 13 valdes Ingvar och 
Mårten.. 
   § 15 
Till valberedning omvaldes Karl-Johan Johansson(sammankallande)Martin Österberg och Ingvar Ronström. 
   § 16                                                                                                     
Årsavgiften bestämdes till 40 kr. 
   § 17  
Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2012 godkändes. 
   § 18    
Grillfesten vid SOJDEMUSÉET BESTÄMDES TILL FREDAGEN DEN 20 juli  2012. 
   § 19 
Sören informerade årsmötet om tjänsten BYGDEBAND,som gör det möjligt för hemb.föreningarna att på ett 
säkert sätt dokumentera och presentera intressanta saker om en socken på internet. Bl.a. hade han lagt in alla till 
gängliga uppgifter om socknens gårdar, och allt skrivet material i Sockenarkivet håller också på att skannas in på 
Bygdeband.. Han kommenterade också hur man kan ta sig in på Bygdeband med hjälp av det instruktionsblad 
han gjort. 
   §20 
Christer Wallin föreslog att det skulle anordnas en sockrndag i sommar.Det beslutades att alla föreningar i Burs 
skall kontaktas i frågan och förslagsvis bilda en arbetsgrupp om 2 representanter från varje förening, som kan 
komma fram till ett bra förslag. Mårten åtog sig att kontakta föreningarna snarast. 
   §21 
Ordf.avslutade årsmötet,varefter Bygdegårdsföreningen bjöd på kaffe med  dopp.   
 
                                                                                                                            Burs dag som ovan. 
 
            Mats Melin                                          Gunnar Nyberg                                          Mårten Wessberg sekr 
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