
HÄSSJÖ HEMBYGDSFÖRENING 

Protokoll fört på årsmöte den 21 mars 2018, klockan 18.00 på Söråkers Folkets Hus. 

Närvarande: 16 medlemmar enligt närvarolista, bilaga 1. Dessutom Ukeliten 6 personer, för 

underhållning. 

§   1 Årsmötet öppnas av ordförande Lars-Arne Eriksson, som hälsar oss välkomna. 

§   2 Parentation över avlidna medlemmar. 

§   3 Förslaget till dagordning godkändes 

§   4 Årsmötet är utlyst enligt stadgarna. 

§   5 Val av mötespresidium: 

a)  ordförande Karina Svedin 

b)  Sekreterare Barbro Elf 

c) justerare  Dagmar Åhlund och Anita Andersson 

§   6 Ordförande Karina Svedin föredrar verksamhetsberättelsen, i rubrikform. Med 

godkännande till handlingarna. Bilaga 2.   

§   7 Kassör Ingemar Sundqvist föredrar den ekonomiska berättelsen. Önskemål om 

mer specifikation till nästa år. Med godkännande till handlingarna. Bilaga 3. 

§   8 Revisionsberättelsen. Då ingen revisor är närvarande läser Barbro Elf den.    

Med godkännande till handlingarna. Bilaga 4. 

§   9 Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 

§ 10 Val. 

 Styrelsen                                                                                                                                    
a) ordförande   fyllnadsval  1 år Märta Norell                                              
b) kassör     nyval 2 år Lars-Arne Eriksson                                            
c) sekreterare  omval 2 år Barbro Elf                                                           
d) ledamot   omval 2 år Hans Wahlberg   

                                   ”    nyval 2 år Ingemar Sundqvist 
    ”              kvar             1 år Gun Sundqvist 
 

Ersättare                                                                                               
Lars-Göran Johansson 1 år omval                                             
Karina Svedin  1 år omval                                                                          
Karin Eklund  1 år omval 
Karl-Erik Svedin 1 år nyval 

 



Revisorer:                                                                                                                            

Margit Lindqvist 1 år omval 

Per-Olof Björk  1 år omval 

 

Ersättare: 

Marianne Holmqvist  1 år omval 

Jan Holmqvist  1 år omval 

 

§ 11 Valberedning 

 Styrelsens uppdrag 

 

§ 12 Beslutas att medlemsavgiften för 2019 ska vara oförändrad,                                   

150 kr för medlem/familj. 

§ 13 Motioner och övriga ärenden att behandla. 

a)  Märta Norell visar en inramad tavla över Båtmanstorpet, lämnar den till 

torpet till våren, snöhinder nu. Stort tack till Märta. 

b) Bengt Andersson berättar om att en PRO-grupp jobbar med 50-60 talet i 

Söråker. Förslag att vi bidrar med 1000 kr till tryckning av deras arbete. 

Beslut: Bidrag från oss på 1000 kr till tryckning. 

c) Planer på att utöka området kring Båtmanstorpet. Bengt Andersson håller i 

det. Ansökan är inlämnad till kommunen. Har fått bidrag på 25 000 kr till en 

container. Kostnad för gärdsgård runt hela området ca 100 000 kr, ett 

projekt på flera år. Länsmuséet har kurser om hur en gärdsgård ska göras, 

eventuellt komma hit och ha kurs här? 

d) Bengt Andersson om en Hembygdsdag, öppet hus i sommar 

 

§ 14 Märta Norell, som är född på torpet, tar nu över ordförandeklubban och 

avslutar mötet. Därefter smörgåstårta och dricka/kaffe samt underhållning av 

gruppen Ukeliten, sång, musik och historier. 

 

 

Vid protokollet 

 

Barbro Elf   Karina Svedin 

 

Justeras 

 

Dagmar Åhlund         Anita Andersson 

 

 


