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Arsmöteshandlingar Hudiksvalts stads Hembygdsförening

Dasordnins: frC/3
$ 1. fusmtitets öppnande.

$ 2. Val av årsmötesfunktionåirer,

a. Ordförande för mötet

b. Sekreterare ör mötet

c. Protokolljusterare och vid behov rösträknare.

$ 3. Fastsällande av röstlängd.

$ 4. fusmötets stadeenliga utlysande.

$ 5. Fastståillande av ftiredragningslista.
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. 

$ 6. Styrelsens verksamhetsberättelse och redogörelse ftir ftreningens
ekonomi.

$ 7. Revisorernas berättelse.

$ 8. Fastställande av resultat- och balansräkning.

v $ 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

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

$ I l. Medlemsavgift för nästa verksamhetsår.

$ 12. Faststitllande av antal styrelseledamöter och ersättare.

$ 13. Val av ordftirande för verksamhetsåret.

$ 14. Val av styrelseledamöter på två år och ersättare på ett år.

$ 15. Faststiillande av antal revisorer och ersättaxe.

$ 16. Val av revisorer och ersättare.

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

$ 18. Fastställande av antal ledmöter i valberedningen.

$ 19. Val av valberedning.

$ 20. Styrelsens verksamhetsplan och budget.

$ 21. Motioner från medlemmarna.

$ 22. Förslag från styrelsen.
\- $f.Övrigafrågor.

$ 24. Mötets avslutande.



Verksamhetsbe rättelse fii r Hudi ksvalls Stads llembygdsfii renin g är 2012

Styrelsen har under året haft 11 protkollftirda sammanträden. Årsmötet ägde rum på St

. Jakobsgården den 13. Februari med Sture Blomberg som ordft)rande.

Under våren arrangerades 3 välbesökta berättarkvällar, varav den sista med forläggaren
Lars-Äke Winberg som berättade om en mycket ovanlig bil som han under många år
renoverade till nyskick och sedan körde ett qpeciellt Monte Carlo-rally med. Det var en
kiinslomässigt stark kväll, då Lars-Åke var miirkt av sin sjukdom och inte långt därefter avled.
Denna kväll betalade alla besökare inträde, och kvällens resultat ( c:a 10.000:- ) skänktes
oavkortat enligt Lars-Åkes önskan till forskningen om tarmcancer.

Föreningens vårutflykt gick till hälsingegårdarna Blancks i Kalvhaga och Ol-Ers i
\_ Västeräng ( Delsbo ) med trivsam guidning på bägge gårdama.

Höstens utflykt hade Moviken och Strömbacka som måI. En utomordentligt engagerad Mats
Fahlberg berättade om j?irnhanteringens historia på dessa platser och hur den kom att påverka
Hudiksvalls historia genom beslutet att bygga Sveriges nordligaste järnväg till Forsa år 1860'\- 
och grundandet av Forsa Ångsåg, som senare flyttades till Håstaholmen av dåvarande
Hudiksvalls Trävaru AB.

Under hösten inbjöds till tre berättarkvällar som behandlade foretag som haft stor betydelse
ftir vår stad, såsom Sundins, Friskens och andra snusåbriker, Bengters Rör, Arndts
skeppsmäkleri, Nygrens Kopparslageri och Sanna Handelsträgård. Antalet åhörare niirmar sig
det tillåtna antalet i stora salen, vilket gläder oss mycket.

Första Advent ordnades Gammaldags Jul på Möljen som vanligt. Vädret var kyligt i
överkant, men antalet besökare var enligt fiirsäljarna tillfredsställande. Föreningens fiskdamm
med godispåsar till de minsta barnen gav forutom guldfiskvinsten ( en sparbössa med 50
tiokronorsmynt, skänkt av Hälsinglands Sparbank ) till Maja Persson, ett översko.tt pä2.700:-
som av ftireningen skänktes till Kyrkans Diakoniarbete.

Föreningen deltar i projekt sockenbilder, där fotografier från Hudiksvall i gamla tider läggs\- ut på internet. Mer än 2000 bilder kan betraktas på www.sockenbilder.se

Vår ekonomi är god, som framgår av bokslutet på annan sida här i vår tidning, och antalet
medlemmar ökar stadigt, vilket gläder styrelsen.
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{ritt eget kapital vid årets ingång 1 50 226,74
Årgts- fequhat , ' '' -5 136.50 )

Summa eget kapital I45 090,24
tr



Hudiksvalls stads Hembygdsförenings årsmöte den 25 februari 2013 kl 19.00

Valberedningens förslag av styrelseledamöter och revisorer för kommande verksamhetsår:

Avgår ur styrelsen gör Thorvald Forssner.

Avgår som suppleant gör Ulf Sundh.

Kvar i styrelsen ett år sitter Rut Boöthius

Sven Bohlin

Magdalena Forsberg

\- Som styrelseledamöter för en period av två år föreslås omval av

Lars Blomberg

Kerstin Englund

Gunnar Sundblad

Som ny styrelseledamot och kassör för en period av två år föreslås

Björn Axelsson

Som suppleant ett år föreslås omval av

Stig Lunddn

Som ny suppleant ett år föreslås

Per-Widar Persson

v' Som revisorer för ett år föreslås omval av Sören Löfqvist ( sammankallande ) och lngvar Thuresson.

Som revisorsuppleanter för ett år föreslås omval av Berndt Larsson och Elisabeth Persson.

Hudiksvall den 25 februari 2013

Jarl Kardn Leif Ahlqvist
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Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i Hudiksvalls Stads Hembygdsförening
den 25. februari 2Ol3 kl. 19.00 i S:t Jakobsgården.

Nåirvarande: enl.separat lista.

$ 1. Lars Blornberg forklarade mötet öppnat.

$" 2 a.Till ordfiirande fiir mötet valdes Sture Blomberg.
b.Till sekreterare ör mötet valdes Gunnar Sundblad.
c.Till justeringsmåin ( tillika, vid behov röstråiknare ) valdes Ulf Sundh och

Rolf Carlsson

. Såsom röstlåingd godkåinde mötet den cirkulerade nåinrarolistan.

. Mötet belilåftade dess stadgeenliga utlysning.

$ 5. Mötet faststiillde ftiredragningslistan med en åindring ( se nedan ).

$ 6. Föreningens verksamhetsberättelse l?istes upp av tjg. sekreterare och
avg. kassör Thorvald Forssner redovisade foreningens ekonomi.

$ 7. Eva Löfqvist låiste upp revisionsberättelsen ( i revisorernas frånvaro).

$ 8. fusmötet fastståillde resultat- och balansråikningen såsom den presenterats

$ 9. fusmötet beviljade styrelsen ansvzrsfrihet ftir det gangna årets ftirvaltning

$10. Inga ersätbringar - fiirutom personliga utlägg - betalas ut.

$ 1 1. Beslöts om oöråindrad medlemsavgift; dvs 100:- ftir enskild och
150:- ftir familj per år.

$12. Antalet styrelsemedlemmar fiirblir oftiriindrat, dvs 7 ordinarie med
2 suppleanter.

$13. Styrelsen utser inom sig sammankallande.

$14. Thorvald Forssner (ordinarie ) har avsagt sig omval, så även Ulf Sundh,
( suppleant ).Ny ordinarie medlem blir Björn Axelsson (2 Ftr\ och som
som ny suppleant inträder Per-Widar Persson ( 1 år ).
Omval 2 fu far Lars Blomberg, Kerstin Englund och Gunnar Sundblad.

$ 15. Antalet revisorer som tidigare, dvs 2 ordinarie med 2 suppleanter.
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$16. Till revisorer på 1 år valdes Sören Löfqvist och Ingvar Thuresson med
suppleanterna Bernt Larsson och Elisabeth persson.

$ 17. Styrelsen utser inom sig representant till årsmötet ftir låinsfiirbundet.

$18. Mötet beslöt på styrelsens ftirslag att antalet ledamöter i valberedningen
återigen skall vara 2 st.

$19. Till valberedning valdes Leif Ahlqvist och Thorvald Forssner med den
forstnäimnde som sammankallande.

$20. Lars Blomberg fiiredrog verksamhetsplanen ftir 2013 innebåirande
liknande axrangemang som det gångna året.

$21. Inga motioner hade anmälts.

$22. Förslag fran styrelsen; se ovan.

$23. Inga öwiga frågor hade anmälts.

$24. Ordftirande ftirklarade mötet avslutat och konstaterade att samtliga
beslut tagits med acklamation.

Efter mötet mottog en glad och överraskad Lennart Ersson ftireningens
hedersutmåirkelse "En fiäder i Hatten" for sina mangåriga insatser i
Hembygdsftireningens anda.

Vid protokolle

FotoltoPians överensstämmelse
mod originalet intYgas: 
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