
 

 

Frustuna hembygdsförening 

Ringvägen 8  646 35 GNESTA 

 

 

Protokoll fört vid årsmöte med Frustuna Hembygdsförening Gästgivaregården söndagen den 4 

mars 2018 kl. 14.00  Närvarande 24 medlemmar. 

§ 1 

Ordförande Torgny Nilsson öppnade mötet samt föreslog en tyst minut för att hedra medlemmar 

som gått bort under året. 

 

§ 2 

Att leda dagens förhandlingar valdes Jan Ancker och till sekreterare vid årsmötet valdes Gunilla 

Pettersson. Att justera dagens protokoll valdes Håkan Ekstrand och Margareta Elg. 

  

§ 3 

Dagordningen. 

Det utskickade förslaget till dagordning godkändes. Tillägg för punkten motioner. (Bilaga 1)

§4 

Kallelse 

Årsmötet fastställde att årsmötet utlysts stadgeenligt. (Bilaga 2)

§ 5 

Verksamhetsberättelser 

Styrelsens och arbetsgruppernas verksamhetsberättelser föredrogs och godkändes. (Bilaga 3 och 

4) 
 

§ 6 

Ekonomisk information och revisorernas berättelse 

Kassören Ulf Dahlberg informerade om föreningens ekonomi. Revisorernas berättelse lästes upp 

där de föreslog att kassören och styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017. (Bilaga 

5)

                                                                                   § 7     

Fastställande av resultat och balansräkning 

Efter föredragning beslutade årsmötet att fastställa resultat och balansräkning. (Bilaga 6 och 7) 

 

§ 8 

Ansvarsfrihet. 

På revisorernas förslag beslutade årsmötet att bevilja kassören full och tacksam ansvarsfrihet för 

räkenskapsåret 2017. 

 

 

          § 9  

Ersättningar 

Årsmötet beslutade att skrivkostnader som papper och bläckpatroner ersätts mot räkning. 



Resekostnader ersätts (den skattefria delen 18,50/mil) vid resor utanför Gnesta kommun. 

              §10 

Budget 2018 

Årsmötet beslutade fastställa styrelsens förslag till budget. (Bilaga 8) 

         § 11 

Årsavgift 2019 

Årsmötet beslutade om oförändrad medlemsavgift, 200 kr/medlem. 

      §12 

Val av ordförande 

Till ordförande för ett år valdes Torgny Nilsson, omval. 

      §13 

Val av ledamöter 

Sten Eriksson, Bertil Ekstrand och Gunilla Pettersson valdes till ordinarie ledamöter för två år, 

samtliga omval. Kvarstående ledamöter ett år till är Britt Karlsson, Sven Leindahl och Ulf 

Dahlberg. 

 

                            §14  

Suppleanter 

Till suppleanter i styrelsen valdes för ett år Anders Arman och Anette Sjöberg, båda omval. 

      §15 

Revisorer 

Till revisorer för ett år valdes Eric Ericsson och Gunilla Avrén, båda omval. Till ersättare för ett 

år valdes Per-Olof Johansson, omval. 

      § 16 

Val av sammankallande till arbetsgrupperna 

Torgny Nilsson gårdsgruppen (omval), Sören Karlåker kulturminnesgruppen (omval), Gunilla 

Pettersson skolgruppen (omval), Sven Leindahl museigruppen (omval), Bertil Ekstrand 

fastighetsgruppen (omval),  Ulla-Beth Frisk butiksgruppen (omval),  Margaretha Elg 

redaktionsgruppen (nyval), styrelsen bildar programgrupp. Då Ing-Marie Andersson avsagt sig 

ansvaret för lotterigruppen är det uppdraget vakant. Styrelsen tillsätter den posten.   

      § 17 

Valberedning 

Börje Gustavsson och Lars-Göran Larsson valdes till valberedning för ett år (omval). 

Håkan Ekstrand valdes till suppleant (nyval). 

             

             

      § 18 

Val av ombud till Gnesta hembygdskrets 

Styrelsen utser ombud vid behov. 

      § 19 

Val av ombud till Sörmlands hembygdsförbunds årsmöte 

Torgny Nilsson utsågs att åka på Sörmlands hembygdsförbunds årsmöte. 

 

      § 20 

Val av representant till vänorten Pojo 

Styrelsen är representanter . Sten informerade om vänortsutbytet med Pojo i Finland. 

       



§ 21 

Information om planerad verksamhet. 

Styrelsens förslag föredrogs och godkändes av årsmötet. (Bilaga 9)  

      § 22 

Nya frågor  

Sören Karlåker tog upp frågan om Hembygdsföreningen är remissinstans för kommunens 

översiktsplaner. Margareta Elg har haft kontakt med kommunen i det ärendet och kunde berätta 

att hembygdsföreningen nu ska vara det. Mötet beslutade även att Sören Karlåker och Margareta 

Elg får företräda hembygdsföreningen på ett informationsmöte om det planerade 

villaområdet/ekobyn vid Ekeby/Hallebro. 

      § 23 

Motioner 

Margareta Elg hade lämnat in 4 motioner (se bilaga 10). Angående motion 1 beslutade årsmötet 

att låta styrelsen utreda och fatta beslut om nya uthyrningspriser inför nästa år. Angående motion 

2 om komplettering av medlemsregistret med e-postadresser beslutade årsmötet att bifalla 

motionen. Angående motion 3 om utställning av foton och föremål beslutade årsmötet att uppdra 

åt styrelsen att verka i motionens anda i den mån det finns personer som har möjlighet att jobba 

med museiföremålen. Angående motion 4 om Tord Nygrens illustrationer beslutade årsmötet att 

uppdra åt styrelsen att verka i motionens anda och ordna utställning och försäljning av tavlorna 

på Gustavsviks café. 

       § 24 

Avslutning 

 Jan Ancker tackade för uppmärksamheten och fick en blombukett som tack för sin insats som 

ordförande för mötet. Ing-Marie Andersson avtackades också med blommor för sitt arbete med 

lotterigruppen. Torgny Nilsson förklarade mötet avslutat och deltagarna bjöds på kaffe och 

wienerbröd. 

 

Gnesta som ovan 

 

 

 

 

Gunilla  Pettersson, sekreterare   Jan Ancker, ordförande 

 

 

 

 

Håkan Ekstrand, justerare    Margareta Elg, justerare 

 

 


