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Närvarande 
Hembygdsföreningens ordförande Hans Bruch, ledamöter i styrelsen 
och medlemmar inalles 15 personer. 
 
§ 1 Ordförande Hans Bruch hälsade välkommen och öppnade mötet. 
 
§ 2 Kallelse till årsmötet har distribuerats till hushållen i Jät och sänts till 

medlemmarna utanför Jät senast två veckor före årsmötet, som därmed anses 
vara stadgeenligt utlyst. 

 
§ 3 Till ordförande för årsmötet valdes Hans Bruch och till sekreterare Kristina 

Ramberg. 
 
§ 4  Föredragningslistan godkändes. 
 
§ 5 Till att justera dagens protokoll valdes Leif Danielsson och Rolf Sunesson. 
 
§ 6 Verksamhetsberättelsen föredrogs och godkändes. Se bilaga 1. 
 
§ 7 Kassör Birgit Feuk redogjorde för resultat- och balansräkningen. 

Kassabehållningen till år 2014 var 66 497 kronor vilket innebär en ökning av 
kapitalet med 10 765 kronor. 

 
§ 8 Revisionsberättelsen upplästes och godkändes. 
   
§ 9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 
 Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2013. 
 
§ 10 Beslut om innevarande års verksamhet 

Styrelsens förslag på verksamhet under år 2014 har presenterats i kallelsen till 
årsmötet och har kommit alla hushåll i Jät till del.  

 Beslut 
 Förslag till verksamhet för år 2014 godkändes. Se bilaga 2. 
 
§ 11 Medlemsavgiften för år 2014  
 Beslut 

Medlemsavgiften 60 kronor för enskild medlem och för familj 120 kronor 
innebär höjning med 10 kronor för enskild medlem och 20 kronor för familj. 
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§ 12 Valberedningens förslag till styrelse och kommittéer år 2014 
 
 Till styrelseledamöter för ett år valdes: 
 Stig-Åke Wernersson och Hedvig Danielsson 
 

Till styrelseledamöter för två år valdes: 
Birgit Feuk, Thorbjörn Nilsson och Jan Peter Dahl 

 
 Till ordförande för ett år valdes Thorbjörn Nilsson. 
 
 Till styrelsesuppleant för två år valdes Barbro Fyrman 
 
 Till adjungerade styrelseledamöter för ett år valdes: 
 Kennart Björk och Hans Bruch 
  
 Till revisorer för ett år valdes Staffan Bladh (sammankallande) 

och Niklas Saläng. 
 

Att ansvara för kaffeserveringen på valborgsmässoafton valdes  
Hedvig och Leif Danielsson, Kristina och Per Ramberg. 

 
 Till midsommarkommitté valdes: 
 Anna Johansson och Mattias Borg 
 Susanne och Pontus Albinzon 
 Anna-Karin Nyqvist och Magnus Petersson 

Mikael Ernerstam 
 
Till riskommitté valdes: 
Tord Johnsson, Leif Andersson och Per Ramberg (sammankallande). 
 
Till julgranskommitté valdes Christer Feuk (sammankallande), Tord Johnsson 
och Leif Andersson. 
 
Till knutsdanskommitté för år 2015 valdes styrelsen (ordf. sammankallande). 
 

§ 13 Val av valberedning 
 Valberedningen bestående av Hedvig Danielsson och Per Ramberg har avböjt 
 omval. 
 Beslut 
 Frågan om valberedningens arbete hänskjuts till styrelsen för utredning. 
 
§ 14 Torpinventeringen i Jät 

Torpinventeringen i Hembygdsföreningens regi påbörjades 2008 och slutfördes 
2012. Det fortsatta arbetet med att skriva en bok utfördes utan Hembygds- 
föreningens medverkan i en särskild projektgrupp om sex personer. Kerstin och  
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§ 14 forts. Harald Petersson framför ett tack till Hembygdsföreningen för tillgång till 
föreningens fotoarkiv. 

 
§ 15 Övriga frågor 

Kennart Björk har varit kontakt med kassören i Byggnadsföreningen Loke Börje 
Bertilsson om möjligheten att få tillgång till del av lokalen på andra våningen 
som tidigare varit bibliotek. För att underlätta möjligheten att söka i arkiven 
och arbeta på samma plats, bör fotoarkivet och andra viktiga dokument 
förvaras på ett ställe. 
Beslut 
Kennart Björk får mandat att förhandla med Byggnadsföreningen Loke. 
 
Kent Andersson kontaktar berörda personer gällande renoveringsarbeten i och 
utanför Hembygdsstugan. 
 
Tillvägagångssättet för upptagning av Hembygdsföreningens medlemsavgifter 
diskuteras vid nästa sammanträde i styrelsen. 
 
Kent Andersson lämnar uppgifter om loppmarknadsdagarna i tidningen i 
Värend och Sunnerbo.  
  

§ 16 Mötets avslutning 
Ordförande Hans Bruch tackade de närvarande och för den tid han suttit som 
ordförande i Hembygdsföreningen. Styrelsen är glad över att han och Kennart 
Björk vill fortsätta att ingå i styrelsen som adjungerade ledamöter, eftersom de 
med sina kunskaper har mycket att tillföra. 
 
Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 
 Vid protokollet 
 
 

Kristina Ramberg 
 
 
Hans Bruch  Leif Danielsson Rolf Sunesson

 Ordförande  Justerare  Justerare 
 
 

Bilagor 
1 Verksamhetsberättelse för år 2013 
2 Verksamhetsplan år 2014 

 
 


