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Dagordning: A

$ 1. fusmOtets öPPnande'

$ 2. Val av årsmötesfuitktionärer,

a. Ordforande for mötet

b. Sekreterare for mötet

c. Protokolljusterare och vid behov röstråiknare'

$ 3. Fastståillande av röstlängd'

$ 4. fusmötets stadgeenliga utlysande'

$ 5. Faststtillande av fbredragningslista'

$ 6. Styrelsens verksamhetsberättelse och redogörelse for foreningens

\- ekonomi-

$ 7. Revisorernas berättelse'

$ 8. Fastställande av resultat- och balansrtikning'

$ 9. Fråga om ansvaf,sfrihet for styrelsen':\- 
g tO. fastståillande av ev arvoden" traktamenten och andra ersättningar.

$ 1L Medlemsavgift for nästa verksamhetsår'

$ 12. Fastställande av antal styrelseledamöter och ersättare. :

$ 13. Val av ordforande for verksanrhetsåret'

$ 14. Val av styrelseledamöter på Wå år och ersättare på *t år'

$15'Fastställandeavantalrevisorerochersåittare.l
$ 16. Val av revisorer och ersättare'

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

$18.Faststtillandeavantalledmöterivalberedningen.
$ 19. Val av valberedning'

$ 20. Styrelsens verksamhetsplan och budget'

\-, $ 21. Motioner från medlemmarna'v 
$ 22. Förslag från stYrelsen'

$ 23- Orniga frågor'

$ 24. Mötets avslutande'



Verksamhetsberättelse 20l{

Styrelsen har under året haft 12 protokollforda samrnantrtiden. Å.rsmötet tigde rum på St lakobsgfuden

den 1? mars med sedvanliga årsmötesftirhandlingar och htirlig taiiazzförmedlad av Creole Swing' etr

hålsingeband med repertoar från New Orleans, via Armstrong till tidig Ellington.

Under faren har vi traditionsenligt ordnat trå benitrarlfl/iinax: Den 3 februari beriittade Lennart

Ersson om Hudiksvalls forste rektor - Petnrs Nebelius - och Yngve Aronsson om tre generationer

Crranlun4 lgrrkosnidare i Hudiksvall. Den 3 mars handlade det om Dellenova och vafientornet på

Gatgberget med Goran persson som berättare. Efter kaffet tog Erik Pettersson vid och talade om de på

sin tid kända broderna Ring från Rogsta.

Vårens utflytd gick till Rogsta den}4maj, då Erik Pettersson beråttade om runstenen i Malsta och

kastalen i Välsta. Bo Johansson talade om kyrtcan" skotmuseet och den gamla kyrkogården. Därefter

besökte vi hembygdsgården" dår lunchen serverades. Cöte Wiik ftån Hembygdsföreningen och Bengt

Lilja från IntessefÖreningen guidade oss på platseir'

Höstens utflykt inleddes med en stadsvandring under ledning av Lennart Ersson den 13 september,

lunch på Radjos, varefter vi återknöt till Dellenoria genom ett studiebesök'

Under hösten hade vi som vanligt tre välbesökta berättarhrällar; den I september om SjÖlins Smides

histori4 den 6 oktober beråffade Birger Stark om gamla Sofiedal och Sven{ustaf Edqvist återkom

med en skildring av sin uppvåxt i Hudiksvall. Den tredje tvållea den 3 november,.hade rubriken

'Tislg fiskare och Fiskarstan'

Vår traditionela Julmarknad på Mölen den I advent kunde detta fu genomfÖras enligt planerna med

många nöjda besökare. Fiskdanrmens resultat (3000:-) överlåmnades som rianligt till lcyrkans diakoner

för deras verksamhet btand stadens bamfamiljer'

Föreningen dettar i projekt Sockenbilder dår fotografier från gamla Hudiksvall läggs ut på internet'

Drygt 3000 bilder lcan ses på www.sockenbilder'se

Vår ekonomi är god och i betryggande hånder som framgår av den bifogade årsredovisningen'

Antalet medlemmar Ökar' vilket gläder oss mycket' 
styrersen gn Gurnar sundbtad



Årssammanställning
Hudiksvalls Stads Hembygdsförening
Räkenskapsår 1 jan - 31 dec 2014

Resultaträkning
Intäkter
Medlemsavgifter
Intäkter B erättarkvällar
Intäkter Utflykter
Intäkter Gammaldags Jul
Övriga ersättn /intäkter

Summa intäkter

Kostnader
Lokalhyra
Datakommunikation
Portokostnader (Ej Kanalen)
Kostnader årsmöte
Styrelsemöten
Kostnader Kanalen
Kostnader B erättarkvällar
Kostnader Gammaldags Jul
Kostnader Utflykter
Tidskri fter, facklitteratur
Avgifter i andra föreningar
Diverse övriga kostnader
Bankkostnader

47 986,00
27 569,00
18 290,00
L9 288,00

1 672,04

lr4 805,04

8 161,00
5 247,75

406,00
3 779,00

589,00
13 55 1,00
16 5 14,00
r0 735,7 5

14 7 45,00
3 140,00
9 700,00

11 008,00
2 760,25

Summa kostnader

Räkenskapsårets vinst

Balansräkning
Aktiva
Kassa
Plusgiro
Bank
Penningmarknadsfond
Interrimsskulder (forskottsbet. medl. avg. )

100 338,75

t4 466,29

3 130,50
12 139,50
24 206,77

r22 338,3 I
4 300,00

Summa tillgångar

Passiva
Fritt eget kapital vid årets ingång

Ärets resultat

Summa eget kapital

161 815,08

r43 049 ,79
14 466,29

t6t 815,08
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Förslas till verksamhetsplan för Hudiksvalls Stads Hembvgdsförenine 2015.

- 1: Styrelsesammanträden 1gång/månad samt årsmöte 23 mars 2015.

2: Fyra till fem berättarkvällar: februari, mars, (september), oktober, november.

3: Fortsatt arbete med sockenbilder, Ulla Ull6n m.fl.

4: Utgivande av fyra nummer av Kanalell.

5: Vår och höstutflykter, maj och september.

6: Gammaldags jul 29 december 2015.

Styrelsen 23 mars 2015



Hudiksvalls Stads Hembygdsförenings årsmöte 23 mars 2015

Valberedningens forslag av styrelseledamöter och revisorer fiir kommande
verksamhetsår:

Avgår ur styrelsen gör Lars Blomberg och Sven Bohlin.

Kvar i styrelsen ett år: Rut Boöthius
Magdalena Forsberg
Stig Lunddn, nyval, ersätter Sven Bohlin)

Som styrelseledamöter for en period av två år ftireslås omval av:
Kerstin Englund
Gunnar Sundblad, sekr
Björn Axelsson, kassör
Per-Widar Persson, nyval

Som styrelsesuppleanter for ett år foreslås:
Johnnie Karlsson, nyval
Christer Nlilsson, nyval

Som revisorer for ett år foreslås omval av:
Sören Löfqvist, sammankallande
Ingvar Thuresson

Som revisorsuppleanter for ett år foreslås omval av:
Berndt Larsson
Elisabeth Persson

Hudiksvall den23 mars Z0I!("#
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Leif Ahlqvist Gunnar Holm



Protokoll fört vid ord. årsmöte i Hudiksvalls Stads Hembygdsförening i St Jakobsgården

den 23. Mars 2015.

Närv.: Enligt separat lista.

5 1. Lars Blomberg hälsade alla medlemmar välkomna.

5 2. a) Medlemmarna valde Sture Blomberg till ordförande för mötet.

b) Till sekreterare för mötet valdes Gunnar Sundblad.

c) Såsom justeringsmän valdes C E Tottie och Ulf Sundh.

$ 3. Närvarolistan cirkulerade och fungerar som röstlängd enligt beslut.

5 4. Mötet befanns vara stadgeenligt utlyst.

5 5. Dagordningen fastställdes, med fråga om inte 5 12 borde flyttas ttll stadgarna.

Styrelsen utreder och beslutar.

S 6. Styrelsens verksamhetsberättelse lästs upp av sekreteraren. En medlem ansåg

att styrelsens sammansättning bör framgå av densamma. Kassören (Biörn

Axelsson) redogjorde fdr föreningens ekonomi.

5 7. Revisorernas berättelse lästes upp av Eva Löfqvist.

$ 8, Mötet fastställde den redovisade resultat- och balansräkningen.

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

S10. lnga arvoden utgår, men kontanta utlägg ersätts.

511. Medlemsavgiften beslöts oförändrad, dvs L00:-/år frir enskild, resp. 150r-/ familj.

$12. Styrelsen skall bestå av 7 ordinarie och 2 suppleanter.

513. Styrelsen utser inom sig verksamhetsledare.

514. styrelsens sammansättning: se bif. kopia av valberedningens förslag.

515. Antalet revisorer skall vara 2 st med 2 st ersättare.

516. Till revisorer {på1 år) omvaldes Sören Löfqvist (sammankallande) och lngvar Thuresson.

Som suppleanter till dessa valdes (på1 år) Berndt Larsson och Elisabeth persson.

$L7. Styrelsen utser inom sig ombud till Hembygdsförbundets årsmöte.

\il* t.t-,



$18. Valberedningens skall bestå av 2 personer.

$19. Tillvalberedning (påf år) valdes avgående styrelseledamöterna Sven Bohlin och

Lars Blomberg

S20. Sekreteraren läste upp styrelsens verksamhetsplan och kassören föredrog

föreningens budget, vilka fastställdes av mötet.

$21. lnga motioner från medlemmarna hade influtit.

522. lnga förslag från styrelsen utöver verksamhetsplanen.

S23. lnga övriga frågor anmälda.

524. Mötet avslutades och det konstaterades att samtliga beslut tagits med acklamation.

Efter mötet tackade medlemmarna avgående styrelsemedlemmar Bohlin och

Blomberg med llgmmor och applåder

Sture Blomberg ordf.
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Carl Erik Tottie


