
Dagordning:

$ t. fusmtitets öPPnande'

$ 2. Valav årsmötesfunktionåirer,

a. Ordforande for mötet

b. Sekreterare for mötet

c. Protokolljusterare och vid behov röstråiknare'

$ 3. Faststiillande av röstlåingd'

$ 4. fusmötets stadgeenliga utlysande'

$ 5. Fastståillande av foredragningslista'

$ 6. Styrelsens verksamhetsberättelse och redogörelse for foreningens

\- ekonomi.

$ 7. Revisorerlras berättelse'

$ 8. Faststtillande av resultat- och balansriikning'

$ 9. Fråga om ansvarsfrihet lor styrelsen'
\- 

$ t0. Fastståillande av ev arvoderg traktamenten och andra ersättningar.

$ 11. Medlemsavgift for nästa verksamhetsår'

$ 12. Faststiillande av antal styrelseledamöter och ersättare.

$ 13. Val av ordforande for verksamhetsåret'

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

$ 15. Val av 2 st. revisorer och? st' ersättare'

$ 16. Val av ombud till Gästrike-Håilsinge Hembygdsforbunds årsmöte.

$ 17. Val av 2 st. till valberedningen, varav 1 åir sammankallande.

$ 18. Styrelsens verksamhetsplan och budget'

$ 19. Motioner från medlemmarna'

$ 20. FÖrslag fran stYrelsen'

$ 21. Öwiga frågor'\-' 
$ 22' Mötets avslutande'



Verksamhetsberättelse fiir år 2016

styrelsen har under aret haft l l protokollfiirda sammantråiden. /.rsmötet ägde rum i St Jakobsgfuden den 21 mars med

sedvanliga årsmötesfrrhandlingar.

Yårens berättarkvällar
fu*s nirsta beråittarkwill handlade om Skvallertorgst. Lennart Ersson talade om de kringliggande byggnademas

historia, bl.a. Sparbanken, Sundsvallsbanken och Dahlström Center. Yngve Aronsson talade efter kaffet om 1800-

talets kanda uoå*s,ramor som gav fiunn åt tidigare byggnader runt torget. Diir var klåirleshandlande Lindegren"

radman Watdenströnu en annan rådman Wallström och inte minst handelsmannen Per Tröne'

Den ? mars beräthde Åke Nygren om Hudiksvalls fiingelse och några av dess mest beryktade inhysingar, bl'a' Per

Mattias rohansson Kniv, okand som 'Kniven"som dömdes till döden för mor4 me'lr be'nådades av Konungen'

Christer ltilsson beräthde om Folkets Hus och Park vid Fredens Kulle som invigdes 1904. Föreningen gnrndades av

Socialdemokraterna som i slutet av lgOO-talet inte var välkomna att häla sina möten var som helst. vid August Palms

talarturne kom till Hudiksvall blev man hiinvisad till en ödetomt i Åvik'

Dock fortsatte foreningerl tidvis under besvrirliga orymn{igngter att driva parkenaam till 1956, da byggnaden

brinner orr. ro**o'Jo köper då ton$en å"n tiggo det åil&eboende som rri idag kåinner som Fredens Kulle'

,._,tflykter
vårutflykten den 4 juni inleddes med promenad, ledd av Lennart Ersson i takten av Ösma Tullen med Frisks

Snusfrbrik med flera intressanta byggnader Lunch intogs på lMani's. Dåirefter beråttade Thomas Gnrnnesjö och Äsa

Ek om lqntrans rristoria ocn dess inventarier. Yngve Aronsson avslutade med hudiksvallssonen Sven Hedbloms

..agiska ride i revolutionens Ryssland.-
r-{östens uflykt gi"r. uiu ett besok vid Rogsta Bergöns Ifupelltill Galtströms bruk. Elsie Bri,cklund Sandberg bertittade

om kapellers långa historia. Järnbrukst uäcJtr#o* grundades i slutet av 1600-talet och drevs fram till 1901' scA

dllsanimans tneJtils*tikvarieämbetet underhåller byggnaderna'

Till lunch r"*"rad6 Jo**ingsflundror med vaisterLöttenspotatismos som applåderades livligt'

Höstens bernttarlcvällar
Höstens berättarkviillar inleddes den 3 oktober med ulf Johansson redovisning av postens historia frfu 1636 till 1800-

talets slut. Når kaffet intågits vidtog nernt lorransson med en personlig skildring 9v;itt liv i postens tjänst' Den 8

november handlade det om Hudiksvans Jra mr.vrr.or. Flera fåreHste om en fiir de flesta okiind sida av stadens

religiösa liv.
Gammaldags jul
Traditionsenligt avhölls vår julmarknad den forstra advent på Möljen. Dagen pråglades lika fiaditionsenligt av hfuda

vindar och frånvaro av snö. Dock hade n"t nitraj*. an ldigare åt notru*nrät oar int3"aan, vilket synb-art ledde till

fler besökare åin tidigare år. Fiskdammr"ärt *å* forstiljmng ledde till att 7.000:- kronor lunde överlåimnas till

f.yrf.u"r Aiuf.o* fbräeras verksamhet bland stadens bamfamiljer'

Föreningen deltar i projekt Sockenbilder, diir rotografier från;tt gammalt Hudiksvall läggs ut på internet' Mer åin

.t.000 
med kommentarer kan ses päwww.sockenbilder.se. vfu ekonomi rir i gott skick och medlemsantalet viixer for

-urr3. fu, vilket glåider ochuppmuntrar st5nelsen'

TMt -,

Björn Axelsson Rut Boöthius

Mc*fuu{ %\-L {*\
Mågdalena ForsbergKerstin Englund

./]
Uqnn',r*b
Gunnar Sundblad



Årssammanställning
Hudiksvalls Stads Hembygd sforening

Riikenskapsår 1 jan - 31 dec 2016

Resultaträkning
Intäkter
Medlemsavgifter
Intåkter B erättarkvällar
Intåkter UtflYkter
Intåkter Gammaldags Jul

Öwiga ersätfir /intiikter

Summa intäkter

Kostnader
Lokalhyra
Datakommunikation
Kontorsnrtrl, trycksaker rn m

Koshader årsmöte
StfelsemÖten o representation m m

Kostrader I(analen
Koshader B erättarkvällar
Kostnader Gammaldags Jul

Kosftrader UtflYkter
Tidskrifter, åcHitterahrr
Avgifter i andra foreningar
Diverse öwiga kostnader

Bankkoshader

Summa kostnader

RäkenskaPsårets vinst

Balansräkning
Aktiva
Kassa 31 dec
Bank
Penningmarknadsfond

Surnma Aktiva

Passiva
Fritt egst kapital vid årets ingang

Ärets resultat
Leverantörsskulder

Summa eget kaPital

51 150,00
2L 472,00
17 450,00
19 189,00

0,00

109 26L,W

9 600,00
7 125,25

533,00
929,00

3 337,00
13 745,00
rl 224,00
14 101,00

17 759,00
3 515,00

12 720,00
9 482,00

934,00

105 fi)4025

4 256175

6 841,50
32 976,52
t22 338,3 I

162 156,33

155 953,58
4 256,75
1 946,00

L62 156,33





Förslag till verksamhetsplan för H udi ksval ls stads Hembvsdsförenine 20u'

\-- 
1: Styrelsesammanträden 1gång/månad samt årsmöte 20 mars 2OL7'

2: Fyra berättarkvällar: februari, mars, oktober, november.

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

4: Utgivande av fyra nummer av Kanalell'

5: Vår och höstutflykter, ma! och september'

6: Gammatdags iul 3 december 2oI,7.

Styrelsen 20 marsZOIT



Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i Hudiksvalls Stads Hembygdsförening i StJakobsgården

den 2O.mars 2017.

Närvarande: Enligt separat lista.

5 1. Ordförande Per-Widar Persson öppnade mötet och hälsade välkomna.

5 2. a)Till ordförande för mötet valdes Per-Widar Persson.

b)Till sekreterare för mötet valdes Gunnar Sundblad.

c) Till justeringsmän, att jämte ordförande justera protokollet valdes

Ulf Sundh och Lars-Gösta Larsson.

5 3. Närvarolistan som utgör röstlängd cirkulerade.

$ 4. Medlemmarna bekräftade att mötet utlysts enligt stadgarna.

I 5. Föredragningslistan (dagordningen) faststålldes av mötet.

5 5. Verksamhetsberättelsen och redogörelsen för vår ekonomi lästes upp

av sekreteraren Gunnar Sundblad respektive kassören Björn Axelsson.

S 7. Revisorernas berättelse lästes upp av Ulf Sundh.

5 8. Mötet fastställde föreningens resultat- och balansräkning.

$ 9. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning.

5 10. lnga arvoden utbetalas, dock ersättning för kontanta utlägg.

g 11. Mötet beslöt om oförändrad medlemsavgift, dvs 100:-/år för enskild, 150:-/ familj.

$ 12. Antalet styrelseledamöter fastställde till 7 + 2 suppleanter.

S 13. Omval 1 år för Per-Widar Persson som ordförande.

5 14. Omval 2ärför ord. ledamöter Kerstin Englund, Björn Axelsson, Gunnar Sundblad

och Per-Widar Persson-

Suppleanterna Johnnie Karlsson och Christer Nilsson omvaldes på 1 år.

5 15. Såsom revisorer omvaldes på 1 år Sören Löfqvist och Ingvar Turesson.

Till suppleanter på 1 år valdes Bernt Larsson och Elisabet Eriksson.

qfp.



$ 16. Styrelsen utser inom sig ombud till länsfööundets årsstämma.

I 17. Till valberedning omvaldes Lars Blomberg (sammankallande) och Sven Bohlin.

5 18. Sekreteraren läste upp föreningens verksamhetsplan och Kassören presenterade

vår budget för innevarande år.

I 19. lnga motionerfrån medlemmar hade influtit.

5 20. lnga förslag från styrelsen förelåg.

I 21. lnga öwiga frågor hade anmälts.

$ 22. Ordf. förklarade mötet avslutat.

ruster$
/') 

j

vid protoko*et il'.&t'/Y
Per-Widar Persson Gunnar Sundblad

hfut ^1 " r@
,aaaa/

Lars€östa Larsson



Hudiksvalls Stads Hembygdsftirenings årsmöte 20 mars 2017

Valberedningens ftirslag av styrelseledamöter och revisorer ftir kommande
verksamhetsår:

Kvar i styrelsen ett år: Rut Boöthius
Magdalena Forsberg
Stig Lund6n

Som styrelseledamöter fiir en period av två år ftireslås omval av:
Per-Widar Persson, ordftirande
Gunnar Sundblad, sekreterare
Björn Axelsson, kassör
Kerstin Englund

Som styrelsesuppleanter fiir ett år ftireslås omval av:
Johnnie Karlsson
Christer Nilsson

Som revisorer ftir ett år fiireslås omval av:
Sören Löfqvist sammankallande
Ingvar Thuresson

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

Hudiksvall den 20 mars 2017

h
Sven Bohlin


