Ekerö-Munsö hembygdsförening
Inbjudan till årsmöte söndag den 17 mars 2019.
Öppet möte kl. 16.00. Årsmöte kl. 17.00. Lokal: Ekerö Hembygdsgård
ÖPPET MÖTE Kl. 16. MINNESFRAGMENT
Jan Byström berättar
utifrån sin nyskrivna bok
Minnesfragment från ett
hörn av Ekerö. Han delger
oss minnen och personliga
reflektioner kring några
aspekter på hur
Träkvista/Östra Ekerö har
förändrats under 1950och 60-talen.
Styrelsens sammansättning under 2018:
Ordförande: Kerstin Balck-Ahlén, Kassör: Ulf Björnsjö,
Sekreterare: Yvonne Johansson
Ledamöter: Christer Berglund, Jan Byström, Lars
Gundberg, Ann-Britt Lindberg, Ellinor Pettersson, Åsa
Sjöberg, Cecilia Lilliesköld (adjungerad).
Revisorer: Hans Nyberg, Jan-Erik Ekenhill, Magnus Fürst
(suppleant)
Valberedning: Harriet Wingborg (sammankallande),
Lennart Friberg, Henrik Hedén (suppleant)

Har du förslag på styrelsemedlem eller vill bli aktiv hör
av dig till valberedningen, harriet.wingborg@telia.com
Medlemsavgiften 2019 betalas till bankgiro 468-8685
eller Swish innan den 1 maj.
Swisha gärna även när det gäller bokinköp.
Swishnumret är 123 440 44 06, ange noga i
meddelandefältet vad betalningen avser.

DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTE KL 17.00
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mötets öppnande
Fastställande av dagordning
Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av justerare tillika rösträknare
Röstlängd upprättas och fastställs
Styrelsens verksamhetsberättelse och
ekonomisk redovisning för 2018
8. Revisionsberättelse för 2018
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Styrelsens rapporter och förslag:
Verksamhetsplan för 2018
11. Motioner och förslag från medlemmarna
12. Budget och avgifter
Styrelsen föreslår oförändrade
medlemsavgifter för 2020,
dvs 125:- /enskild, 200:- /familj
13. Valärenden:
a) Ordförande för 2019 (1 år)
b) 5 styrelseledamöter (2 år)
c) 2 revisorer (1 år) samt 1
revisorssuppleant (1år)
d) Valberedning: 2 personer (1år)
samt 1 suppleant (1år), sammankallande
14. Övriga frågor
15. Mötets avslutande

VISION OCH VERKSAMHETSPLAN 2019
Ekerö-Munsö hembygdsförening har liksom övriga hembygdsrörelsen som vision …
att

värna kulturarvet och samtidigt delta i skapandet av det moderna samhället såväl ekonomiskt,
socialt som miljömässigt

att

vara en mötesplats för alla i både landsbygd och stad

att

sprida kunskap, nyfikenhet och ansvarskänsla om historien, nuet och framtiden på den plats där
vi bor eller har känslan av att vara hemma

att

skapa ett gott liv för oss och kommande generationer.

För Ekerö-Munsö hembygdsförening innebär det för 2019 att vi kommer att fortsätta den verksamhet som
under flera år rönt en stor uppskattning.
Föreningens utåtriktade verksamhet inrymmer flera återkommande aktiviteter såsom bl.a. …
•
•
•
•
•

Kultur och naturvandringar kring olika sevärdheter.
Besök hos Bertil Ifwers museum på Munsö.
Kulturhistorisk bussresa i början augusti som har blivit en verklig tradition.
Cafédag på Ekebyhovs slott genomförs under september.
Bras- och berättarafton, numera på Ekebyhovs slott, äger rum i november.

Nytt för 2019 är en satsning på att stimulera till nedtecknande av minnen, upplever m.m. genom en kurs på
biblioteket under tre dagar i början av året. Att söka rötter och sammanhang genom släktforskning kommer
sedan att uppmärksammas under ett antal träffar.
Insamling av bilder och minnen i olika former fortsätter liksom arbetet att bygga upp ett lättillgängligt
bildarkiv. Våra skrifter ger underlag för möten och vandringar i hembygden. Nya initiativ ska uppmuntras!
Samarbetet med närstående föreningar och organisationer är en självklarhet i verksamheten och vår
ambition är att utveckla dessa kontakter. Speciellt fruktbart är samarbetet med Biblioteket i Ekerö
Centrum.
Idéer och förslag från våra medlemmar och andra kommunboende tas emot med glädje!
För en mer detaljerad information om olika aktiviteter under året hänvisas till Ekerö-Munsö
hembygdsförenings vår- och höstprogram samt till hemsidan https://www.hembygd.se/ekero-munso.
Verksamhetsberättelse Året som gått 2018 delas vid årsmötet och kommer tillsammans med övriga handlingar även
att finnas tillgängliga på hemsidan.
Baksidan inbetalningsavi

