
Sockenstugans Vdnner
iFunbo

Arsmdte
Sdndag 20 mars 2011
Funbo forsamlingshem

$ 1. Mdtets dppnande
Ordfdranden forklarade irsmdtet oppnat.

$ 2. Godkinnande av dagordningen
Den fdrelagda dagordningen godkandes med
tilldgg av tv6 beslutserenden under paragraf 15.

$ 3. Val av ordfdrande och sekreterare
Till ordforande for dusmdtet valdes Stig Grdning och till sekreterare Ake Granberg.

$ 4. Val av justerare tillika rdstrdknare
Till justeringspersoner valdes Bo Wessl6n och Sonja Roug.

$ 5. Friga om irsmdtets behdriga utlysande
Det konstaterades att kallelsen till drsmotet utsants i behorig ordning.

$ 6. Verksamhetsberiftelse / Arsberittelse
Den utsanda verksamhetsberattelsen (p6 baksidan av kallelsen) godtogs utan
uppldsning eller fdrtydliganden.

$ 7. Kassarapport
Kassoren Dan-Erik Oldeberg laste upp octr kommenterade vissa delar i
kassarapporten. Beh6llningen ar 31557 kr, vilket dir ca 5000 kr mer dn vid
rdkenskaps6rets ing6ng.

Under 6ret har gdvor p6 1 1500 kr skiinkts till fdreningen fr6n Karin Brincks dodsbo att
anvdndas i Karins anda. Kostnaden fdr en inkdpt bildvisningsprojektor har delats
mellan Danmark-Funbo forsamling och foreningen.

En fr6ga stdlldes om varfdr inga renteuppgifter redovisades. Kommenterades av
kassoren med att beloppen var for l6ga for att ge inkomstrdnta.

$ 8. Revisionsbereftelse
P-O Bjcirk leste upp revisionsberdttelsen och avslutade med att styrelsen f6resl6s

ansvarsfrihet.

iujiiiiiiiilrii{,#Si&h$jiffi :,
Inledningsvis bjdds vi pt musik

och sSng av medlemmar i Funbo
kyrkokor under ledning av Martin
Ljungdahl. S8ngpremier f6r den

av Elisabeth Granberg
omarbetade "Sockenstugans visa"
fr8n 1971 infdr fdreningens 40-

Srsjubileum.
De 57 nervarande bj6ds sedan

pB risgrynsgrdt o sm<irg3s samt
kaffe med kaka.
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$ 9. Ansvarsfrihet fdr styrelsen
Stdmman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

$ 10. Valav styrelseledamdter
ordforanden meddelade att i tur att avg6 ur styrelsen dr Dan-Erik Oldeberg, Henrik
Ljungblom, Roger Kdck, Ingrid Bokstr6m och Ake Granberg.
Dan-Erik Oldeberg har avbdjt omval.

Agneta Hellman som valberedare har till ordforanden ldmnat valberedningens forslag
att nyval foreslAs for Bo Wessl6n, Selknii och omval for de ovriga.

Arsmotet godtar valberedningens f6rslag och vdljer Bo Wessl6n som styrelseledamot
pA tvA 6r samt omval tv6 6r for de ovriga namnda.

Konstituerande stemma for den nya styrelsen kommer att hdllas inom kort

$ t 1. Val av revisor och revisorssuppleant
t tur att avg6 dr revisor Per-Olof Bjork och revisorssuppleant Ingemann Roug.

Valberedningens forslag ar omval fdr b6da. B5da omvaldes.
Revisor Herbert Johans--son och suppleant c-E Aberg st6r i tur att avg6 Ar 2012.

$ 12. Val av ombud och ersattare i Upplands Fornminnesfdrening och
hembygdsfdrbund

Till ombud valdes Ake Granberg och till ersdttare Birgitta Andersson'

$ 13. Val av valberedning
som valberedning utsags Agneta Hellman och den nu avg6ende styrelseledamoten
Dan-Erik Oldeberg. Agneta Hellman sammankallande'

$ 14. Faststdllande av arsavgift
Arsavgiften f6r 2O12 faststdlldes till nuvarande 50 kr/person eller 100 krlfamilj.

$ 15. Ovriga frigor
De inledningsvis till dagordningen meddelade tillagda besluts6rendena gdller fdljande:

15 a) Sockenvapnet
sekreteraren redogjorde kort fdr det projekt som styrelsen under hosten och
vintern har arbetat med for att hitta ldmpliga motiv som kannetecknar socknen,
dess natur eller verksamhet eller sdrskilda foremal vilka kan ing6 i en vapenskold.
De valda motiven mSste vdljas med omsorg och komponeras i den form och farg
som kan antas bli godkdnt infdr registrering hos Svenskt Vapenregister'

Efter hand har tre motiv valts ut for en tankt komposition - Funbobron - aspen -

stromstaren. Eventuellt kan stromstaren uteslutas. Nfigra av de senaste skisserna
presenterades och arsmotet var positiva till valen av motiv men viss tveksamhet
iramfordes 6ver brons utformning och fdrg. Efter antagande blir detta sockenvapen
uniktfdr Funbo och utgor Funbos identitet och kan anvdndas fritt.

Fragan stdlldes om styrelsen fick mandat att pa egen hand fortsatta och avsluta
projektet. Detta besvarades jakande.

F6rhoppningen finns att ett fardigt forslag kan forevisas pA nationaldagen'

<2
c-----'1_

Sidan 2 av 3



15 b) Fdreningens stadgar
sedan en tid har foreningens stadgar efterfr6gats och dessa har nu antrdffats i en
odaterad och icke undertecknad form varfor styrelsen anser det nddvandigt att
detta ombesorjs sa snart som mojligt. samtidigt bor en oversyn av vissa delar i
stadgarnas formalia goras.

Fragan stdlldes aven har om styrelsen fick mandat aft p6 egen hand aktualisera
stadgarna. Detta besvarades jakande.

15 c) Ddrutdver meddelades frln styrelsen att en fdrandring av dagordningen
kommer att ske fr o m nasta 6r. Det anses angeleget att ddr tillfors en sarskild
punkt som f<irslagsvis kan heta "Framstdllningar frin styrelsen". Dar ska redovisas
de framstdllningar som 6rsm6tet har att ta beslut om och eftersom medlemmarna
tillsdnds dagordningen med kallelsen ges ddrmed tid ftir medlemmama att
forbereda sitt stellningstagande.

15 d) En kort ft6ga stalldes till sist om det inte var mdjligt att f6 bort dretalen i
kassarapporten. Fr6gan overl6ts till den som fAr funktionen som kassaforvaltare
efter konstitueringen av styrelsen.

$ {6. Avslutning
A,rsmotet avslutades med att den avg|ende styrelseledamoten, kassafdrvaltaren och
alltiallo under minst 20 6rs tid, Dan-Erik Oldeberg, avtackades med blommor och present
fdr honom och makan Solveig med ldfte om att fler presenter kommer att fdrdras Dan-Erik
vid den stundande nationaldagen d6 ocksA foreningen firar sitt 4o-irsjubileum.

Dan-Erik Oldeberg tackade sedan arsmotesdeltagarna fOr m6nga 6rs trevlig gemenskap
och tilldgger lyckligtvis att han kan tanka sig kvarstd som stugviird.

Innan vi skildes at sjong vi alla den "nya Sockenstugans visa" med ackompanjemang av
ordforanden vid pianot.

Bo Wessl6n
Justeringsperson

Sonja Roug 
/.

Justeringsperson
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