
. Hudiksvalls Hembygdsförenings årsmöte 13 febru ari 2012

Dagordning:

$ 1. fusmötets öppnande.

$ 2.Yal av årsmötesfunktionårer,

a. Ordforande ftir mötet

b. Sekreterare fiir mötet

. c. Protokolljusterare bch vid behov rösträknare.'

$ 3. Faststiillande av röstlängd.

\_ $ 4. fusmötets stadeenliga utlysande.

$ 5. Faststiillande av föredragningslista.

$ 6. Styrelsens verksamhetsberättelse och redogörelse ftir ftireningens

\- ekonomi.

$ 7. Revisorernas berättelse

$ 8. Fastsfiillande av resultat- och balansräkning.

$ 9. Fråga om ansvarsfrihet for styrelsen.

$ 10. Faststiillande av ev arvoden, traktamenteen och andra ersättningar.

$ I l. Medlemsavgift ftir nästa verksamhetsår.

$ l2.Faststiillande av antal styrelseledamöter och ersättare.

$ 13.Val av ordforande ftir verksamhetsåret.

$ 14.Yal av styrelseledamöter på tväåLr och ersättare på ettär.

$ l5.Faststiillande av antal revisorer och ersättare.
!' 

$ 16. Val av revisorer och ersättare.

$ 17. Val av ombud till Gästrike-Hälsinge Hembygdsforbunds årsmöte.

$ l8.Faststiillande av antal ledmöter i valberedningdn.

Y $ 19. Val av valberedning.

$ 20. Styrelsens verksamhetsplan och budget.

$ 21. Motioner från medlemmarna.

5 22. Förslag från styrelsen.

$ 23. Öwiga frågor.

S 24. Mötets avslutande.



Verksam hetsberättelse för Hudiksvalls
Hem bygdsförening år 2011

Styrelsen har under året haft l0 protokollftirda sammanträden. Ärsmötet ägde rum på St

Jakobsgården den22 februari med Sture Blomberg som ordförande.

Under våren arrangerades två välbesökta berättarkvällar i samma lokal, med teman

som'När jämvägen kom till stan"och "Lill{ärdens historia".

Vårens traditionsenliga utflykt speglade historien bakom Hudiksvalls Trävaru ABs

tillblivelse med besök i Hybo och Näsviken under Bruno Franks inspirerande beskrivning

av "motlutsflottningen" från Svinhammar vid Ljusnan via Hybo till Södra Dellen och

Forsa Ängsåg.

Under sommaren bidrog styrelsens medlemmar till att Arnövikens museum kunde

hållas öppet ftr besökare under helgerna efter ordinarie semestertid.

Höstens utflykt gick till Kråkön och Olmen och gynnades (som vanligt) av soligt

väder.

Tre berättarkvällar under respek--

tive september, oktober och november behandlade "40-talets Hudiksvall i bilder", "Starka

Kvinnor från Hudiksvall" och "Lliroverket 100 år".

Antalet besökare till våra berättarkvällar synes stiga ftir varje gång, vilket gläder oss

mycket.

Första Advent arrangerades Gammaldags Jul på Möljen i vanlig ordning - diir var

vädrets makter inte riktigt på vår sida, så antalet besökare var nog inte lika stort som

tidigare år, men knallarna vid borden sade sig vara nöjda.

Föreningen deltar i projekt sockenbilder, diir bilder från gamla Hudiksvall läggs ut på

nätet. Mer än 2000 bilder kan ses på www.sockenbilder.se.

Vår ekonomi är god, som framgår av fiireningens bokslut på annan sida, och antalet

medlemmar ökar sakta men säkert.



Årssammanställning
Hud iksvalls Hembygds fo rening

Resultatråkning
Intäkter
Medlemsavgifter 2010
Intäkter Gammaldags Jul
Intäkter berättarkvällar
Intäkter utflykter
Försäljning
Övriga intäkter

Räkenskapsår: 201 I -01-01 - 2011- I 2-31

36 050,00
15 307,00
22 133,00
17 850,00

1 7 55,00
1 760.00

Summa intäkter

Kostnader
Lokalhyra
Kontorsmtrl och trycksaker
Datakommunikation
Portokostnader
Resekostnader
Ärsmöte
Styrelsemöten
Kostnader Kanalen
Ko stnader berättarkvällar
Kostnader Gammaldags j.tl
Kostnader utflykter
Tid skr ift er, . fackl itt eratur
Avgifter i andra ftireningar
Diverse övr iga ko stnader
Repkostnader lokal
Bankkostnader

94 855,00

6 17 5,00
925,00

2 03r,7 5

2 680,00
0,00

1 607,00
239,00

4 320,00
12 306,50

5 456,00
16 762,00
4 280,00
4 945,00

r0 692,00
5 019,00
I 700.00

Summa kostnader

Räkenskapsårets vinst

Balansräkning
Aktiva
Kassa
Plusgiro
Bank
Penningmarknadsfond

79 038,25

15 816,7 5

I 859,50
1 323,50

56 466,00
1 18 459,09

Interimsskulder (florskottsbet. medl.avg.) -30 200.00
Summa tillgängar

Passiva
Fritt eget kapital vid årets ingång
Årets resultat

r47 908,09

t32 091 ,34
15 816.7 5

Summa eget kapital 147 908 ,09
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Till Hudiksva lls Hembygdsförening

Valberedningens förslag till val av styrelsemedlemmar m.m. vid årsmötet 2OL2-02-L3.

Styrelse

Styrelsen skall bestå av 7 ledamöter och 2 suppleanter

Avgående styrelsemedlemmar efter en tvåårsperiod är Svea Bengtsson

Anita Edman

Lennart Ersson,

som alla avböjt omval.

Kvarstående styrelsemedlemmor ett år ör Lsrs Blomberg

Gunnar Sundblod

Thorvold Forssner

Kerstin Englund

Magdalena Forsberg

Rut Boethius

Sven Bohlin

Ulf Sundh, omval

Stig Lundön,nyval

Som nyval för en period av två år föreslås

Som suppleanter för ett år föreslås

Revisorer

Till revisorer föreslös Sören Löfqvist, sommonkollande, och lngvar Thuresson

Som suppleonter föreslås Elisobeth Persson och Bernt Larsson

Hudiksvall den 7 februari 2072

Iarl Karen Leif Ahlqvist



Förslas till verksamhetsolan för Hudiksvalls Hembvgdsförenine 2012

1: Styrelsesammanträden 1 CänC I månad samt årsmöte 13/2 med 2Gårsfirande av
föreningen.

2zFyra berättarkvällar, mars, september, oktober och november.

3: Vår- och höstwflykter, maj och september. (Vi planerar Hälsingegårdar i vår).

4. Fortsatt arbete med sockenbilder, Ulla Ull6n m.fl.

5. Fokus Glada Hudik(Ulrika Beiier, Annika Bergström turistbyrånl: Möten med

hembygdsföreningar i Hudiksvalls Kommun. (Hälsingtuna den 28121,

6. Fortsatt samarbete med Rogsta Hembygdsförening och lntresseförening samt

Arnövikens byalag vad gäller Hornslandsmus6ets öppethållande.

7. Utgivande av fyra nummer av Kanalen. (Kom gärna med kortare berättelser).

5. Gammaldags Jul 2 december 2O1'2.

Lars Blomberg januari 201,2
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Protokollfört vid ordinarie årcmöte i Hudiksvalls Hembygdsförening den 13.

feb. 2012 i S:t Jakobsgården.

Närvarande: Enligt separat lista.

5 1. Lars Blomberg hälsade välkomna och forklarade mötet öppnat.

5 2. A) Till ordförande för mötet valdes Sture Blomberg.

B)Till sekreterare för mötet valdes Gunnar Sundblad.

C) Tilljusteringsmän, tillika rösträknare, om behövligt, valdes Sture Jönsson

och Rune Andersson.

5 3. Såsom röstlängd godkände mötet den lista på närvarande som avprickats

vid entr6n.

$ 4. Det konstaterades att årsmötet utlysts enligt stadgarna.

5 5. Dagordningen fastställdes.

5 6. Gunnar Sundblad redogjorde för styrelsens verksamhetsberättelse och

Thorvald Forssner kompletterade med en ekonomisk översikt.

5 7. Eva Löfqvist läste upp revisonsberättelsen.

5 8. Mötet fastställde föreningens resultat- och balansräkning.

5 9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning.

\- 
910. Arvoden och ersättningar; inga arvoden utgår, däremot ersättning för

utlägg.

\v S11. Mötet beslöt om oförändrad medlemsavgift dvs 100:- | Er tör enskild

medlem och 150:- lärtör familj.

$12. Mötet beslöt att styrelsen som tidigare skall bestå av 7 ordinarie

ledamöter och 2 suppleanter.

513. Styrelsen utser inom sig ordförande för verksamhetsåret.
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514. Tidigare styrelsemedlemmar Anita Edman, Svea Bengtsson och Lennart

Ersson hade avböjt omval, och till deras ersättare valdes på 2 år: Ruth

Boethius, Magdalena Forsberg och Sven Bohlin. Såsom suppleanter valdes

Ulf Sundh och Stig Lund6n.

515. Antalet revisorer skall vara2 st med 2 suppleanter.

516. Till revisorer valdes Sören Löfqvist (sammankallande) och lngvar

'\ffi;;ri{€!!:,å f å.r, Be rndt La rsso n.Thuresson med suppteanterna d
.,'.\- 517. Styrelsen utser inom sig ombud till GH - Förbunds årsmöte.

S18. Antalet ledamöter ivalberedningen fastställdes till 3 st.

\- 519. Till valberedning valdes Jarl Kar6n (sammankallande), Leif Ahlqvist

och Karin Humble.

520. Lars Blomberg redogjorde för föreningens verksamhetsplan och

Thorvald Forssner översiktligt för årets budget.

521. lnga motionerfrån medlemmarna hade inkommit.

522. Styrelsen föreslq& såsom påtalats vid förra årsmötet och särskilt

angivits i årets kallelse, en namnändring till Hudikvalls Stods

Hembygdsförening, vilket mötet beslöt. Till hedersmedlem kallades

Ulla Ull6n efter många års ideellt aöete för föreningen.

523. lnga övriga frågor anmäldes.

924. Ordförande tackade styrelsen för ett utomordentligt arbete under

2OtL och önska de 2OL2 års styrelse lycka till. Därefter förklarade ordf.

mötet avslutat.

*
j

a
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Efter mötet fick Yngve Aronsson och Bruno Frank (ej närvarande) motta
föreningens hedersdiplom "En fjäder i hatten" för hängivna ideella insatser i

bevarandet av minnen från stadens utveckling till ett modernt samhälle.

Hudiksvalls Hembygdsförening grundades år 1992, varför årets möte även

innebar ett 2O-årsjubileum. Detta högtidlighölls med att årsmötet följdes av en

middagsbuff6 till musik framförd av Gösta Svensson och Ulrika Beijer m. fl. Till

kaffet serverades en berättelse med bilder om bakgrunden tillföreningens

bildande av dem som var med, nämligen Carl-lngelArvidson, Lena Bergils och

Stellan Hagman. Jubileet var sannolikt en av anledningarna till det stora antalet

närvarande, närmare 120 medlemmar."\'

Gunnar Sundbl

l
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Rune Andersson

Sture Blomberg


