
Dagordning:

$ t. ÅrsmOtets öppnande.

$ 2. Val av årsmötesfunktionärer,

a. Ordforande fiir mötet

b. Sekreterare fiir mötet

c. Protokolljusterare och vid behov rösfriiknare.

$ 3. Fastställande av röstlängd.

$ 4. fusmötets stadgeenliga utlysande.

$ 5. Faststiillande av foredragningslista.

$ 6. Styrelsens verksamhetsberättelse och redogörelse fiir fiSreningens

ekonomi.

$ 7. Revisorernas berättelse.

$ 8. Faststiillande av resultat- och balansräkning.

$ 9. Fråga om affwarsfrihet for styrelsen.

$ 10. Faststiillande av ev anroden, traktamenten och andra ersättningar.

$ 11. Medlemsavgift fornästa verksamhetsfu.

$ 12. Faststiillande av antal styrelseledamöter och ersättare.

$ 13. Val av ordfiirande fiir verksamhetsåret.

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

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

$ 16. Vd av ombud till Gåishike-Håilsinge Hembygdsfiirbunds årsmöte.

$ 17. Val av 2 st. till valberedningen, varav I åir sarmankallande.

$ 18. Styrelsens verksamhetsplan och budget.

$ 19. Motioner från medlemmarna.

$ 20. Förslag fr.ån styrelsen.

$ 21. Öwiga frågor.

$ 22. Mötets avslutande.



Verksamhetsberättelse för år 2017

Styrelsen har under året haft 1l protokollfbrda sammanträden. Årsmötet ägde rum i St

Jakobsgården den 20 mars med sedvanliga årsmötesforhandlingar.

Vå rens berätta rlrvälla r
Den 6 februari berättade Lennart Ersson om Hudiksvalls jtirnvagshistoria som började med

invigningen av den smalspåriga banan till Forsa som invigdes 1860. Den tillika smalspåriga

banä från Bergsjö via Harmånger till Hudiksvall invigdes 1896. Inte fonåin 1927 var

Ostkustbanan nirOigtyggd tiil ftarnosand och då lades Bergsjöbanans sträckning Harmånger -
Hudiksvall ned.

Efter kaffet talade Äke Hammarstedt om den vackra kyrkoherdefnrn Catherine Lönner i

Hudiksvall i början av 1800-talet. Kyrkoherden sjåilv blev utnåimnd till hovpredikant i

Gustavia på den-svenska kolonin St Bartholomei, dåir han fann sin hustru som var dotter i en

köpmannafamilj med brittiskt ursprung. Lönner utnåimndes senaf,e till kyrkoherde i Hudiksvall

och anlände inte bara med sin familj, utan även med wå svarta slavar - en gåva från sin

sväirfar. Inte minst de senare väckfe berättigat uppseende i vår lilla stad'

Den 6 mars berättade Erik Pettersson om Greta Rodenstarn, vtilkänd * i varje fall ör oss åildre

- kulturpersonlighet som avled er 1-987 . Hon arbetade som telegramexpeditör till sin

pensionåring l9+8. FOrst då kunde hon forverkliga sina konstniirliga intressen' Hon giorde sig

snart ktind som bl. a. örfauare, konstnär, lynker, visdiktare, keramiker och textildesigner.

Hennes foräldrar var också ktinda kulturpersoner i Hudiksvall, Frans Rodenstam tog initiativ'

till Helsinglands fornminnesslillskap (nuv. Hiilsinglands Museum) och Stina R. som grundade

en hushållsskola for flickor som fick låira sig allt som en dultig husmor skulle kunna, d.v's.

inte bara matlagning utan även vävning och alla sorters handarbete.

Senare samma kvtill handlade det om fiingelset och dess historia. Inte mindre än 3 personliga

berättelser från Lars Almberg fitirde generationen filngvaktare, Sture Swing och den

nuvarande ågaren, Roland Kjeflander. Den sistnämnde talade om sitt forvtirv av ftingelset och

uwecklingen mot dagens "Friskhus".

Vårufllykten

Den27 maj gick en till brädden full buss med glada medlemmar till Trönös bägge kyrkor dåir

formiddagskaffe serverades vid den gamla kyrkan. Guider mötte fortjanstfullt vid båda

besöken och en dramatisk skildring av branden i den nya kyrkan och dess återuppbyggnad.

Lunch i Söderhamn, däirefter visning av museet, det gamla geviirsfaktoriet. Dagens sista inslag

var besöket vid oscarsborg med eftermiddagskaffe. Äter på Kotorget med nöjda resenärer vid

halvfemtiden som vanligt.

Höstutflykten

Gick detta årtill Edsbyns museum. Torbjörn Lang, engagerad medlem i deras

hembygdsfiirening visade Lim-Johans naivistiska tavlor, en gammal skolsal och hur en

lanthandel kunde se ut. Hembygdsgården som heter Maltesgården" med sina åntastiska

väggmålningar visades oss av Elisabet Eriksson. Lunch på Edsbyns Hotell, varefter kursen



stiilldes mot Ovanåkers Kyrka. Komminister Lars Andersson berättade om kyrkans historia

och dess intressanta inventarier.

Höstens berättarkvällar

Den 2 oktober berättade Laila Holm om stadens store arkitekt Frey Berglund (1876 - 1958)

som ritat flera av stadens karakttirshus, bl. a. Automathuset, HP-huset, Parkhyddan,

Brandstodsbolaget m. fl. Ett mycket intressant levnadsöde for en obegripligt produktiv

arkitekt.

En gammal bekant for våra stamgäster, Bernt Johansson, kiind samlare av vykort från

Hu[iksvall, berättade valda minnen från sin uppvåixt till bilder från sin samling.

Den T november, ovanligt nog en tisdag, berättade en annan gammal bekant, Lennart Ersson

om Fernes Badhus och Köpmanbergsbadet till bilder från 1940-tal och senare.

Uppseendeväckande skildring av hur smutsigt fiiirdens vatten var innan reningsverket

byggdes, så sent som 1963.

Ivar Ringqvist talade efter kaffet om sin uppvåixt och skolgång i Hudiksvall under 1940-ta1et

och de fotrtu åren av 50-talet. En underhållande och personlig skildring, inte minst ntir det

gällde åren i Låiroverket.

Gammaldags Jul

Den 3 december, den 1 advent som vanligt, julmarknad på Moljen, for ovanlighetens slarll i

gott väder. Glada besökare i en jåimn $tröm under dagen gladde även forsäljarna av sedvanliga

julprodukter. Föreningens stfurd rapporterade god efterfrågan på våra egentillverkade

stearinljus, lingonftransar, lotter och julkort m.m. Fiskdammen gav ett resultat om c:a 3.500:-

som överlämnades till kyrkans diakoniarbete med barnfamiljer.

För övrigt

Föreningen deltar i projekt sockenbilder, där fotografier från ett gammalt Hudiksvall läggs ut

på rntern*. tvter tini.obo bilder med kommentarer kan ses päwww.sockenbildeLsgYär

fkonomi iir go4 som framgår av vår årsredovisning och styrelsen ser fram mot ett trivsamt

2018.

Ordforande

Stig Lunden
Ledamot

Sekreterare

Bd*Å
Björn Axelsson

Kassör

'i tilT'
Magdalena Forsberg

Ledamot

(
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t
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*+--*n
Kerstin Englund
Ledamot



Årssammanställning
Hudiksvalls Stads Hembygdsforening
Räkenskapsår I jan - 31 dec 2017

Resultaträkning
Intäkter
Medlemsavgifter
Intäkter Berättarkvällar
htäkter Utflykter
kfåkter Crammaldags Jul

Öwiga ersäth /intiikter

Summa intäkter

Kostnader
Lokalhyra
Datakoilrmunikation
Kontorsr4trl, trycksaker m m
Kostirader ånsmote

Styrelsemöten
Aruronsering, reklam nrm

Kostnader Kanalen
Kosfirader B erättarkvällar
Kostlrader Gammaldags Jul

Kosfirader Utflykter
Tidskri ft er, fackl ifieratur
Avgifter i andra foreningar
Diverse öwiga kostnader
Bankkoshader

Summa kostnader

RäkenskaPsårets vinst

Balansräkning
Ahtiva
Kassa 31 dec

Bank
Penningmarknadsfond

Summa Aktiva

Passiva
Fritt eget kapital vid årets ingang

Årets resultat
Summa eget kapital

50 400,00
2L 947,00
23 920,00
2L 848,00

0,00

118 115,m

6 400,00
3 020,00
3 2M,00
I 490,00
3 286,00
I 334,00

rL 7l 1,00
10 960,00
13 747,00
24 111,00
2 625,00

16 000,00
9 001,00

910,00

LO7 339,m

r0 776,00

10 433,50
38 214,52

L22 338,31

t7a 986,33

160 210,33
l0 776,00

r7a 986,33





Förslas ti ll_verksa mhetspla n för H ud iksvalls Stads Hembvsdsfören i ng 201 8.

1; Styrelsesammaniläden 1gånglmånad samt årsmöte 26 mars 20L8.

2l Fyra berättarlwäflar: februari, mats, oktober, november.

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

4: Utgivande av fyra nummer av Kanalen.

5: Vår och höstutflykter, mai och september.

6: Gammaldags jul 2 december 2018.

Styrelsen 26 mars 2018



Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i Hudiksvalls Stads Hembygdsförening i Sankt

Jakobsgården den 26 mars 2018

Närvarande: Enligt separat närvarolista, L7 deltagare.

$ 1. Ordförande Per-Widar Persson hälsade välkommen och öppnade mötet.

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

b)Till sekreterare för årsmötet valdes Christer Nilsson.

c) Till protokollsjusterare att jämte ordföranden justera protokollet valdes
Rolf Karlsson och Ulla Baggens.

5 3. Närvarolistan som ulgör röstlängd cirkulerade.

5 4. Mötesdeltagarna fann årsmötet stadgeenligt utlyst.

5 5. Föredragningslistan fastställdes av årsmötet.

5 6. Ordförande Per-Widar Persson föredrog verksamhetsberättelsen och kassör

Björn Axelsson redogjorde för å rsredovisn ingen.

Ulf Sundh påpekade att det vore önskvärt att något stått om föreningens
tidning Kanalen iverksamhetsberättelsen, något som styrelsen instämde i.

5 7. Sören Löfkvist redovisade revisionsberättelsen.

5 8. Föreningens resultat- och balansräkning fastställdes av mötet.

5 9. Årsmötet beviljade styretsen ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning.

S 10. Konstaterades att inga arvoden eller traktamenten utgår i föreningen, utan endast
kostnadsersättn i nga r.

5 11. Ärsmötet beslutade om oförändrad medlemsavgift för 20L8, det vilt säga

150 kronor för familj och 100 kronor för enskild medlem.

5 12. Antalet styrelseledamöter fastställdes till sju ordinarie och två suppleanter.

5 13. Till ordförande på ett år omvaldes Per-Widar Persson.

5 14. Val av styrelseledamöter. Omval på två år på Magdalena Forsberg och Stig Lunddn.

Och nyval på två år på Christer Nilsson och Johnnie Karlsson.

Kerstin Englund och Björn Axelsson har ett år kvar på sitt mandat.

Till suppleanter valdes Ruth Boöthius och Björn Råbom, den senare nyvald.

qR



5 15. Som revisorer omvaldes på ett år Sören Löfkvist och lngvar Thuresson och som

revisorssuppleanter omvaldes Bernt Larsson och Elisabet Persson.

5 15. Ombud tillGästrike-Hälsinge Hembygdsförbund utses inom styrelsen.

5 17. Tillvalberedning omvaldes Lars Blomberg (sammankallande)och Sven Bohlin.

5 18. Ordförande Per-Widar Persson redogjorde för kommande års verksamhetsplan.

Ulf Sundh ville att även Hemsidan skulle finnas med i verksamhetsplanen, vilket
anammades.

Kassör Björn Axelsson redovisade budgeten för 2018 med en beräknad vinst på

2 000 kronor.

5 19. Inga motioner från medlemmarna hade inkommit.

I 20. lnga förslag från, styrelsen förelåg.

5 21. lnga övriga frågor fanns att behandla.

S 22. Mötet avslutades med en stunds kaffedrickning och tårta.

Vid protokoll

Per-Widar Persson

M
a rlsson



Hudiksvalls Stads Hembygdsförenings årsmöte 26 mars 2018

Valberedningens ftirslag av styrelseledamöter och revisorer ftir kommande
verksamhetsår:

Kvar i styrelsen ett år: Ordftirande Per-Widar Persson
Kassör Björn Axelsson
Kerstin Englund

som styrelseledamöter fiir en period av två år ftireslås omval av:
Magdalena Forsberg
Stig Lunddn' Christer Nilsson
Johnnie Karlsson

Som styrelsesuppleant ftir ett år ftireslås omval av:
Rut Boethius

Som styrelsesuppleant for ett år ftireslås nyval av:
Björn Råbom

Som revisorer fiir ett år ftireslås omval av:
Sören Löfqvist sammankallande
Ingvar Thuresson

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

Hudiksvall den 26 mars 20 18

,'':'

:.J

jl
t

, "*rI

(__,r/ /t'rqn*
Sven Bohlin
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Lars Blomberg



Hudiksvalls stads hembygdsftirening

Revisionsberättelse

Undertecknade utsedda revisorer far efter verkstiilld granskning av Hudiksvalls
Stads Hembygdsftirenings årsredovisning, råikenskaper och ftirvaltning for 2017
avge folj ande revisionsberättelse.

Vi har tagit del av de f?ir revisionen nödv?indiga handlingarna samt i övrigt vid-
tagit de granskningsåtgåirder som behövts. Revisionen har inte givit anledning
till någon anmärkning beträffande årsredovisningen eller ftirvaltningen. De
granskade råikenskaperna åir i god ordning och åir ftirsedda med vederbörliga
verifikationer.

Vi tillstyrker

att den av styrelsen framlagda resultat- och balansråikningen fastställs.

att styrelsen beviljas ansvarsfrihet ftir den tid revisionen omfattat.

Hudiksvall den 4 mars 20 l8

It-r*# !ir;
Sören Löfkyist
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