
 Protokoll fört vid årsmöte med BURS HEMBYGDSFÖRENING  0nsd.den 
6 mars 2013 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 
Bo jacobsson och K G Thomsson  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 2012. Föreningens tillgångar är .133878 kr.  
Den godkändes och lades till handlingarna. 
   § 8 
Gunnar Nyberg föredrog revisorernas berättelse , vari föreslogs ansvarsfrihet för styrelsen. 
   § 9 
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2012 års förvaltning 
   § 10 
Sören Gannholm omvaldes till ordförande för ett år. 
   § 11 
Till styrelseledamöter på 2 år omvaldes Ove Andersson,Percy Nilsson, Gittan Cederlund och nyvaldes Kjell 
Arvidsson.. 
   § 12 
Till revisorer för 2013 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. Önskemål framkom om fler deltagare i denna styrelse  från Burs Hbf. 
   § 14 
Till Burs Hbf:s representant  vid Gotl. Hemb.förb:s årsmöte i Öja Bygdegård söndagen den 14  april kl 13 valdes 
Sören och Mårten.. 
   § 15 
Till valberedning omvaldes Karl-Johan Johansson(sammankallande),  Ingvar Ronström.och nyvaldes Mats 
Melin 
   § 16                                                                                                     
Årsavgiften bestämdes till 40 kr. 
   § 17  
Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2013 godkändes. 
   § 18    
Grillfesten vid SÅIDEMUSÉET BESTÄMDES TILL FREDAGEN DEN 26 juli 2013. 
   § 19 
Sören informerade årsmötet om att tjänsten BYGDEBAND,som gör det möjligt för hemb.föreningarna att på ett 
säkert sätt dokumentera och presentera intressanta saker om en socken på internet., nu övertagits av Sveriges 
hembygdsförbund,och att man kommer att kunna nå BYGDEBAND via GOOGEL. 
Han meddelade att han sänt en motion till Gotl.Hbf angående framtida tillsyn av alla slipskårestenar. 
   §20 
Föreslogs att ett antal BOKEN OM BURS skulle finnas i banklokalen för försåljning.. 
   §21 
Ordf.avslutade årsmötet. Burs Bygdegårdsförening bjöd på kaffe med dopp i pausen mellan de två årsmötena. 
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