
   Protokoll från ordinarie årsmöte för Hässjö 

   Hembygdsförening tisdagen den 12 mars 

   år 2019 på Söråkers Folketshus. 

§1. Mötets öppnande. 

Ordförande Märta Norell förklarade årsmötet öppnat för 2018 års verksamhet. 

Hölls parentation för våra avlidna medlemar. 

 

§2. Årsmötes utlysande. 

Beslutades att årsmötet var behörigt utlyst. 

§3. Val av presidium. 

Till ordförande för mötet valdes Bengt Andersson. 

Till sekreterare valdes undertecknad Hans Wahlberg. 

Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Ronny Svensson och Elisabeth Fogelström. 

§4. Verksamhetsberättelse. 

Upplästes 2018 års verksamhetsberättelse, noteras att föreningen haft 17 möten och aktiviteter under 

verksamhetsåret. 49 familjer har betalt årsavgift och, att enskilda medlemar gjort ett löpande underhåll 

av Båtsmanstorpet. Verksamhetsberättelsen lades med godkännande till handlingarna. 

§5. Ekonomisk berättelse för verksamhetsåret 2018. 

Den av revisorerna undertecknade kassarapporten visar en behållning på 80482 kronor den 31 dec 

2018. Rapporten lades med godkännande till handlingarna. 

§6. Revisorernas berättelse. 

Revisorernas berättelse upplästes av Jan Holmqvist. Under revisionen har inte framkommit någon 

anledning till anmärkning, varför revisorerna vill tillstyrka att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den 

tidsperiod revisionen omfattar. Berättelsen  lades med godkännande till handlinga. 

§7. Ansvarsfrihet. 

På revisorernas förslag beviljades den avgående styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. 

§8. Verksamhetsplan för 2019. 

Bland aktiviteterna kan noteras sju styrelse och/medlemsmöten. Öppet hus vid Båtmanstorpet fem 

gånger, samt gudstjänst vid båtsmanstorpet i samarbete med församlingen två ggr. 

 

Justeras: 

 

 



§9. Medlemsavgift 

Fattades beslut om att medlemsavgiften skall vara oförändrad  till 150 kronor per hushåll. 

§10. Val 

Till Ordförande för 2 år omvaldes Märta Norell 

Till Kassör på ett år valdes Karin Eklund (Fyllnadsval) 

Till Ledamot på två år valdes Karina Svedin 

Till suppleanter på 2 år valdes Karl-Erik Svedin och Elisabeth Fogelström. 

Till Revisor nyvaldes Barbro Elf på två år, kvarstår Per-Olof Björk ett år kvar. 

Revisorssuppleant är vakant. 

Övriga i styrelsen kvarstår ett år Hans Wahlberg och Ingemar Sundquist. 

Till Valberedning på ett år valdes Martin och Elisabeth Eklund. 

§11. Övriga ärenden. 

Inga ärende har lämnats till styrelsen. 

§12 Övriga frågor. 

Inga frågor fanns att avhandla. 

§13. Avslutning 

Mötesordförande Bengt Andersson tackade mötesdeltagarna för visat intresse och förklarade årsmötet 

avslutat. 

Efter årsmötet höll ordförande för Ljustorps Hembygdsförening Staffan Eriksson ett intressant 

anförande om hur deras förening lyckats med sin verksamhet, därefter traktering med smögåstårta 

m.m. 

Vid protokollet dag som ovan 

 

Hans Wahlberg 

 

 

Justeras: 

 

 

Ronny Svensson   Elisabeth Fogelström 


