
 

 PROTOKOLL ÅRSMÖTE HOLS HEMBYGDSFÖRENING   2019-02-18     Sida 1 av 2 
 

         Protokoll fört vid årsmöte med  Hols hembygdsförening i Hols församlingshem                        

                                       måndag den  18/2 2019  kl 19.00. 

         Närvarande:    13 st medlemmar.  
 

§ 1     Mötets  öppnande.       

            Eva Nyberg hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 

§ 2     Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.       

            Till ordförande valdes Evert Bergström och till sekreterare valdes Stig-Ove Svensson. 
 

§ 3     Val av justerare för dagens protokoll.       

            Till justerare valdes Helén Wallin och   Rolf Nordlander. 
 

§ 4     Dagordning. 

             Fastställdes. 
 

§ 5     Årsmötets stadgeenliga utlysande. 

            Utdelning av brev tisdag 5/2 2019 och skickade med post onsdag 6/2 2019 (14 st brev). 

            Dessutom annonserat i AT tisdag den 5/2 2019 samt på hemsidan. 

            Därmed beslutades årsmötet vara stadgeenligt utlyst. 
 

§ 6    Verksamhetsberättelse.  

           Lästes upp, godkändes och lades till handlingarna. 
 

§ 7    Kassarapport.                                                                                                                               

             Kassören Hans-Åke Ekström redogjorde för kassarapporten. 

             Behållning från  2018 års början   :  56 229 kr.  

             Behållning vid   2018 års slut        :  63 102 kr.  

             År 2018 gav ett plus      på                  6 873 kr.         Kassarapporten godkändes. 
 

§ 8    Revisionsberättelse.                                                                                                                               

           Revisorn Roger Carlander läste upp berättelsen. 

           Årsmötet godkände och beslutade lägga revisionsberättelsen till handlingarna.  
 

§ 9    Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 

            Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. 
 

§ 10     Styrelsens förslag till verksamhet för år 2019.                                                                                                               

               Styrelsen har utarbetat ett förslag på program för år 2019. 

               Detta gicks igenom, diskuterades och godkändes. 
 

§ 11     Val av ordförande för verksamhetsåret.  

              Ingalill Carlander                            nyval   1 år. 
 

§ 12    Val av 4 styrelseledamöter på 2 år och 1 på 1 år. 

             (1 år kvar har Gun Ekström och Eva Nyberg.) 

             Greta Johansson                                        omval   2 år. 

             Hans-Åke Ekström                                    omval   2 år. 

             Stig-Ove Svensson                                    omval   2 år. 

             Helén Wallin                                              nyval   2 år. 

             Rolf Nordlander                                         nyval   1 år. 

 
 

§ 13    Val av 0 styrelsesuppleanter på 1 år.                                                                                                      

             Styrelsen har föreslagit årsmötet att inte ha några suppleanter, 

             utan låta alla vara ordinarie ledamöter. 
 

§ 14    Val av 2 revisorer på 1 år.  

             Roger Carlander          omval   1 år. 

             Rolf Isaksson               nyval   1 år.                                                                     Vänd                                                          
 



§ 15    Val av 2 revisorsuppleanter på 1 år.                                                              Sida 2 av 2                                                                       

             Bänis  Johansson           omval   1 år.   

             Ann-Marie Carlander    omval   1 år.                                                                                
                                                                                    

 

 

§ 16    Val av 2 ombud att närvara vid Västergötlands Hembygdsförbunds årsmöte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

             Styrelsen utser själva två representanter.                                                                                        
 

 

§ 17    Val av 2 suppleanter till uppdrag enligt paragraf 16.                                                   

             Styrelsen föreslår två representanter.  
 

§ 18    Val av vägkyrkokommitté (3 personer).                                                                                                      

             Ingalill Carlander        omval   1 år. 

             Bänis  Johansson         omval  1 år. 

             Gun Ekström               omval   1 år. 
 

§ 19    Val av 1 suppleant till vägkyrkokommittén.                                                                                                      

             Eva Nyberg                omval  1 år. 
 

§ 20    Val av 1 ombud att närvara vid Vårgårda Föreningsarkivs årsmöte.                                                                                                      

             Ingalill Carlander       valdes. 
 

§ 21    Val av festkommitté.  

             Samtliga i styrelsen valdes till festkommitté. 
 

§ 22    Val av valberedning (2 personer).                                                                                                      

             Dan Carlander             omval  1 år. 

             Roger Carlander          nyval   1 år. 

 
 

§ 23    Fastställande av årsavgift för år 2020.                                                                                                      

             Mötet beslutade att gå på styrelsens förslag:  Oförändrat     50 kr/person   100 kr/familj. 
 

 

§ 24   Övriga frågor.                                                                                                         
             Det finns ett antal flygfoton över Hol. Se om vi kan lägga in dessa på hemsidan. 

             Vi försöker att under 2019 komplettera våra skolkort där fel och annat hittats. 

             Vi diskuterade önskemål om byvandringar  i  Hol, Bäne, Jonstorp och Oryd. 

             Vi diskuterade även vad för typ av kulturevenemang vi kan ha på årsmötet. 

  
  
§ 25    Mötet avslutas. 

            Mötesordföranden  (Evert Bergström)  tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 

            Evert tackade även styrelsen för ett gott nerlagt arbete. 

            Den nyvalda ordföranden (Ingalill Carlander) tackade för förtroendet att få leda styrelsen. 

            Därefter förklarade hon årsmötet avslutat.  

 

 

 

 

Vid protokollet                    Mötesordförande             Justeras 

 

 

……………………            ……………………        …………………….          ………………….. 

Stig-Ove Svensson              Evert Bergström              Helén Wallin                     Rolf Nordlander 

 
 

 

******************************* slut   protokoll ************************************* 


