
                                   

 

 

 
Protokoll från årsmöte i Horreds, Istorps och Öxne-

valla Hembygdsförening i Horreds Bygdegård den 23 

mars 2015 

 

 

 

Föreningens t f ordförande Elis Elmquist hälsade medlemmarna välkomna och öppnade mötet 

till vilket c:a 50 personer hade kommit. Till mötesordförande valdes Leif Sternfeldt och till 

sekreterare för mötet valdes Sven Fogelberg. Dagordningen, verksamhetsberättelsen, ekono-

miska rapporter, revisionsberättelsen samt valberedningens förslag till styrelseposter och 

kommittéer fanns utdelade till deltagarna. 

Leif Sternfeldt övertog den något originella ordförandeklubban och ledde därefter förhand-

lingarna. Detta protokoll följer punkterna i dagordningen.  

 

§1.  

Till att justera årsmötesprotokollet valdes Gunilla Thingvall och Agneta Bengtsson. 

 

§2 

Till ordförande för årsmötet hade valts Leif Sternfeldt, Horred. 

 

§3  

Till sekreterare för årsmötet hade valts Sven Fogelberg, Istorp. 

 

§4 

Eftersom verksamhetsberättelsen för 2014 fanns utdelad till mötesdeltagarna gjordes ingen 

uppläsning av densamma utan Sven Fogelberg gjorde en kortare presentation av vad vi arbetat 

med och av vad som hänt under året. Verksamhetsberättelsen kommer också att finnas till-

gänglig på föreningen hemsida. 

Berättelsen godkändes och bifogas detta protokoll.  

 

§5 

Resultat- och balansräkningen presenterades av kassören Georg Wenander. Han redogjorde 

också i detalj för de olika posterna i resultaträkningen utgående från specifikationen, som 

också fanns utdelad. Det redovisade underskottet balanseras mer än väl av ett beviljat, men 

ännu ej utbetalt, kommunalt bidrag för åtgärderna på ladugården. 

Resultat- och balansräkningen godkändes och bifogas detta protokoll. 

 

§6 

Revisionsberättelsen upplästes av mötesordföranden eftersom ingen av revisorerna var närva-

rande. Berättelsen lades till handlingarna och bifogas detta protokoll.  

 

§7 

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året 2014. 

 

  

Val av styrelse för 2014 

§8 

Val av ordinarie styrelseledamöter för 2 år:  

Omval av Ingbrit Gunnarsson och Sven Fogelberg. 

Nyval av Gunilla Thingvall. 

(Sittande ledamöter med 1 år kvar på mandatperioden:  



Georg Wenander, Inger Wenander, Gunnel Svensson, Elis Elmquist.)  

Ersättare för 2 år: 

Nyval av Åke Pettersson och Lars-Ove Johansson. 

(Sittande ersättare med 1 år kvar: Anette Banås och Ewa Älveby)  

 

Val av styrelsefunktionärer 

§9 Till ordförande valdes Ingbrit Gunnarsson.  

 

§10 Till kassör omvaldes George Wenander 

 

§11 Till sekreterare omvaldes Sven Fogelberg 

 

Val av firmatecknare 

§12  

Till firmatecknare för 2015 valdes ordföranden Ingbrit Gunnarsson, Torse Övregård, 51991 

Istorp och kassören George Wenander, Sjöby Västerväg 13, 51930 Horred,  att teckna var för 

sig. 

Föreningens organisationsnummer är 865000-5112. 

Plusgirokonto 68 58 57-5. 

 

 

Övriga val 

§ 13 

Till revisorer omvaldes Bengt Carlsson och Berit Svennungsson . 

Till revisorsersättare omvaldes Helen Hermansson och Inga-Britt Klasson. 

 

Kommittéer och arbetsgrupper. 

§14 

Kommitté för Klockaregården 

Denna kommitté var sedan förra året sammanslagen med kommittéerna för skola och 

mangel/textil. Det föreslogs nu att den skulle slås samman med kommittéerna för sommaröp-

pet och fest samt med Klockaregården husmor. Kommittén skulle därmed få tillgång till fler 

personer för att utföra de olika uppgifter som åligger den och dessutom skulle arbestuppgif-

terna också kunna varieras bättre inom kommittén. Årsmötet godtog detta och följande perso-

ner valdes. 

Omval av:  

Sammankallande: Nyval av Lars-Ove Johansson. 

Omval av: Signe Johansson och Signhild Karlsson (husmor), Kerstin Fogelberg,  

Sven Fogelberg, Bengt Ivarsson, Gunnel Svensson, Birgit Carlsson, Bengt Emanuelsson, 

 Elis Elmquist, Gunilla Thingvall (skola), Agneta Bengtsson (textil o mangel), Ewa Älveby. 

Nyval av: Lennart Eriksson och Isabell Sandahl. 

   

§15.  

Kommitté för snickeri och industri 

Omval av: 

Bengt Ivarsson, sammankallande  

Harry Torstensson, Lars Claesson, Börje Klasson och Lars-Göran Bengtsson. 

 

§16.  

Kommitté för jord och skog 

Sammankallande: Nyval av Tore Nilsson. 

Omval av Bertil Johansson och Sven-Åke Karlsson 

Nyval av Lars-Ove Johansson. 

 

 

 



§17.  

Kommitté för inventering och dokumentation 

Sammankallande: Omval av Birgit Carlsson 

Omval av: Ulla-Britt Karlsson, Sven Fogelberg, Gunnel Svensson, Ingbrit Gunnarsson,  

Elis Elmqvist och Ewa Älveby. 

Nyval av: Agneta Bengtsson, Karin Johansson och Sven-Åke Karlsson  

 

§18.  

Kommittè för Ekarebo kvarn 

Sammankallande: Omval av Bernt Gustavsson.    

Omval: Arne Eriksson, Frans Eriksson och Nils G. Karlsson. 

Nyval av Johan Gustavsson. 

 

§19.  

Kommitté för Kilastugan    

Sammankallande: Omval av Anders Andersson, Kilen  

Omval: Agneta och Bengt Bengtsson, Håkan Eriksson, Gunilla och Kjell Tingvall, 

Bengt Ivarsson.    

 

§20.  

Kommitté för torpet Kärleken i Öxnevalla 

Sammankallande: Omval av Bengt Johansson, Skogsåkra 

och Öxnevalla JUF 

 

Ombud 

§21.  

Ledamot i Marks hembygdskrets 

Ordinarie Georg Wenander 

Ersättare  Ingbrit Gunnarsson, Väljs på 2 år 

 

§22.  

Ombud vid Marks hembygdskrets årsmöte och medlemsmöte. 

Ordinarie: Inger Wenander, Ewa Älveby.                  

Ersättare:  Gunnel Svensson, Elis Elmquist. (Även styrelsen kallas till dessa möten) 

   

§23.  

Ombud vid Västergötlands Hembygdsförbunds årsmöte  

Ordinarie: Ingbrit Gunnarsson, Gunnel Svensson och Ewa Älveby. 

Ersättare: Gunilla Thingvall, Sven Fogelberg, Karin Johansson. 

(Ett ombud per påbörjat hundratal medlemmar. Alltså 3 för vår del.) 

       

§24.  

Ombud till Studiefrämjandets årsmöte   

Nyval av Gunilla Thingvall.    

 

§25.  

Kontaktperson i Marks Fornminnesförening  

Nyval av Birgit Carlsson      

  

§29.  

Ombud till Föreningsarkivet i Mark:    

Ordinarie: Gunnel Svensson 

Ersättare: Birgit Carlsson   

 

 

 



§27 

Valberedning: 

Valberedningen inför valet 2015 har bestått av Anders Andersson Kilen, Anders Andersson 

Gunnabo och Karin Johansson Skogsåkra. De har gjort ett mycket gott arbete och har klarat 

av stora svårigheter eftersom en hel del personer nu lämnar sina uppdrag i styrelse och kom-

mittéer. 

Omval föreslogs, men vid förra årsmötet beslutades att valberedningen skulle väljas ’rullande’ 

årsvis. Därigenom  skulle ledamöterna inte behöva sitta alltför länge. Anders Andersson, Ki-

len, frågade därför mötesdeltagarna om någon nu ville ställa upp som ny ledamot så att en ur 

årets valberedning kunde lämna sin plats. Enligt stadgarna skall valberedningen bestå av 3 

ledamöter Ingen av de närvarande ville dock ställa upp och mötesordföranden föreslog då att 

denna punkt skulle tas upp på nytt efter kaffepausen sedan man hunnit fundera lite.      

 

§28   

Medlemsavgiften för år 2016. Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift dvs 100:-/medlem 

eller 200:-/familj, vilket godtogs av årsmötet. 

 

-- o— 

 

 

Efter kaffepausen berättade Birgit Carlsson om kulturstensprojektet med bilder från arbetet 

med stenarna. Hon visade metoder för tvättning och rengöring och hur man kan få nästan 

oläslig skrift att framträda. Hon visade också exempel på ett antal restaurerade stenar, där man 

i en del fall kan följa släkten fram till idag.  

Projektet, som haft ekonomiskt stöd av Leader Sjuhärad, redovisas i en c:a 80 sidors rapport 

med titeln ”Gravstenar med högt kulturhistoriskt värde på begravningsplatser i Istorps pasto-

rat, inventering och dokumentation 2014”. Antikvarie Carina Carlsson från Västarvet har 

medverkat som konsult under arbetet. Föreningen har inte beslutat om man skall låta trycka 

rapporten, vilket kan bli ganska dyrbart. Den blir då också dyr för en köpare. Skriften kan fås 

utan kostnad i digital form (PDF) genom Sven Fogelberg. 

  

 

-- o-- 

 

§27 

Valberedning:  Återupptagen. 

Trots sonderingar bland mötesdeltagarna under kaffepausen och tillfälle till eftertanke var det 

ingen som velat ställa upp som ny ledamot i valberedningen. Beslutades dock att 1 nyval skall 

göras varje år och att en ledamot ur den tidigare valberedningen då ersätts. Efter tre år är hela 

valberedningen därigenom utbytt. Styrelsen håller reda på detta rullande schema. 

För det kommande året omvaldes den sittande valberedningen.  

Anders Andersson, Kilen sammankallande 

Anders Andersson, Gunnabo 

Karin Johansson, Skogsåkra 

 

 

§29 

Verksamheten för 2015 informationer. 

Elis Elmquist informerade om planerade aktiviteter under året. De traditionella evenemangen 

finns beskrivna i den utskickade medlemsavin och i år tillkommer hemvändardagen den 20/8. 

  

 

 

 

 

  



§30 

Övriga frågor. 

 

 Sex personer avtackades av Elis med en blomma för sina insatser för föreningen. Det 

var Lars Andersson, Rolf Göransson, Margareta Karlsson, Ragnar Karlsson, Karl-Axel 

Töreberg och Birgitta Åkesdotter. 

Ett särskilt tack och en blomma fick Elis Elmquist själv för sin kämpainsats då han 

trots sin svåra sjukdom lett föreningens arbete under det gångna året. 

 Birgit Carlsson undrade om föreningen kommer att kunna anslutas till ett fibernät och 

Anders Andersson öppnade för en eventuell möjlighet att ansluta Klockaregården till 

Fiber Väster om Viskan. 

 Birgit informerade om en träff med Bygdeband i Rångedala och efterlyste också ett 

foto på Mor Kerstin från Stämmemad.   

  

§31 

Elis Elmquist avslutade så mötet med ett extra tack till Bengt Emanuelsson och Bengt Ivars-

son för deras värdefulla arbete vid Klockaregården under året. 

 

 

 

Horred dag som ovan 

 

 

 

 

Leif Sternfeldt, mötesordförande  Sven Fogelberg, sekreterare 

 

 

 

 

 

Gunilla Thingvall, justeringsman   Agneta Bengtsson, justeringsman

   

 

 

 

 


