
Protokoll fört vid Frösåkers Hembygdsförening årsmöte 23 februari 2014 
 
Tid: söndag den 23 februari 2014 

Plats: Missionskyrkan i Östhammar 

Närvarande: 29 personer enligt lista  (Bilaga 1) 

 

 

Årsmötet öppnades av ordförande Karl-Fredrik Ingemarsson som hälsade alla välkomna. 

  

 

§ 1 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 
Sten Lindholm valdes till ordförande för årsmötet  

Tommy Sjölander valdes till sekreterare för årsmötet  

 

 

§ 2 Val av protokolljusterare och tillika rösträknare.  
Lennart Holmberg och Göran Andersson valdes till protokolljusterare och tillika rösträknare  

 

 

§ 3 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
Kallelsen har utlysts i Medlemsbladet, Annons Nytt och på föreningens hemsida och utlysningen av årsmötet 

godkändes .  

 

 

§ 4 Fastställande av dagordningen  
Dagordningen godkändes. 

 

 

§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret  
Sekreteraren föredrog verksamhetsberättelsen för 2013. 

Verksamhetsberättelsen godkändes att lades till handlingarna. (Bilaga 2) 

 

 

§ 6 Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste 

räkenskapsåret.  
Kassören redogjorde för 2013 års balans- och resultaträkning och notförteckning. Årets resultat var ett 

underskott på 3976:11 att jämföra med 2012 års underskott på 7869:51. (Bilaga 3) 

 

 

§ 7 Revisorernas berättelse för det senaste räkenskapsåret  
Närvarande revisor Gunnar Frisell anmälde att årsredovisningen har upprättats enligt de lagar och regler som 

gäller enligt god redovisningssed och ger en rättvis bild av föreningens resultat och verksamhet. ( Bilaga 4) 

Årsmötet godkände revisionsberättelsen.  

 

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar 
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2013. 

 

 

§ 9 Fastställande av medlemsavgifter.  
Årsmötet beslutade att fastställa årsavgiften till oförändrat för 2015, dvs 100 kr per medlem. 

 

§ 10 Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande 

verksamhets-/räkenskapsåret. 
Ordförande Karl-Fredrik Ingemarsson gick igenom planerade aktiviteter för 2014, se bilaga 5. Ingen budget är 

framtagen utan det fastställs på kommande styrelsemöten 



§ 11 Val av ordförande samt övriga styrelseledamöter och suppleanter.  

 

a Val av ordförande, fyllnadsval 1 år (väljs på 2 år udda år)  
Karl-Fredrik Ingemarsson valdes till ordförande för 2014 (fyllnadsval 1 år pga nya stadgar) 

 

b Val av kassör för 2 år (väljs på 2 år jämna år)  
Sten Lindholm valdes till kassör för 2014 och 2015 

 

c Val av sekreterare, fyllnadsval 1 år (väljs på 2 år udda år)  
Tommy Sjölander valdes till sekreterare för 2014 (fyllnadsval 1 år pga nya stadgar) 

 

d Val av 4 stycken ledamöter för 1 år  
Berit Mattsson, Torbjörn Forsman, Karl-Artur Sjöblom och Margaretha Jacobsson valdes till ledamöter för 2014 

 

e Val av 3 stycken suppleanter för 1 år  
Nils Nilsson, Ragnhild Sjögren och Bo Eriksson valdes till suppleanter för 2014 

 

f Val av ansvarig för  

- Fastighetskommitté för 1 år  
Karl-Artur Sjöblom valdes till ansvarig för fastighetskommittén 2014 

- Museikommitté för 1 år  
Torbjörn Forsman valdes till ansvarig för museikommitté 2014 

- Samlingskommitté för 1 år  
Karl-Fredrik Ingemarsson valdes till ansvarig för samlingskommittén 2014 

 

§ 12 Val av 2 stycken revisorer för 1 år  
Gunnar Frisell och Steffen Rubensson valdes till revisorer för 2014. 

 

§ 13 Val av 2 stycken till valberedning för 1 år varav en sammankallande  
Elof Svens (sammankallande) och Willy Olsson valdes till valberedning för 2014 

 

§ 14 Övriga frågor  

- Information om fondavyttrande (enligt § 18 årsmötet 2013)  
Kassör Lars-Göran Bergh informerade att försäljning av föreningens fondinnehav i Sekura och Futura 

genomförts enligt beslut på årsmötet 2013. Kapitalet har satts in på ett räntebärande konto i Nordbanken. 

 

Mötesordförande Sten Lindholm avslutade årsmötet och tackade de närvarande för visat intresse för Frösåkers 

hembygdsförening. 

 

Föreningens ordförande Karl-Fredrik Ingemarsson avtackade avgående kassören Lars Göran Bergh med tal och 

blomster. 

 
 

 

…………………………………..  ……………………………………… 

Sten Lindholm   Tommy Sjölander 
Ordförande    Sekreterare 
 

…………………………………..  ……………………………………… 

Lennart Holmberg   Göran Andersson 
Protokolljusterare    Protokolljusterare 

 


