
 

 

 

Protokoll fört vid årsstämma med Jäts Hembygdsförening 2017-03-05 

Närvarande: Hembygdsföreningens ordförande Thorbjörn Nilsson ledamöter i styrelsen och 
medlemmar. Tillsammans 16 personer. 

§1 Ordförande Thorbjörn Nilsson hälsade välkommen och öppnade mötet. 

§2 Årsstämman ansåg att kallelse till årsmötet har distribuerats till hushållen enligt stadgan 
(minst två veckor innan) 

§3 Till ordförande för årsstämman valdes Thorbjörn Nilsson. 

§4 Till sekreterare för årsstämman valdes Gunilla Carlsson. 

§5 Föredragningslistan godkändes med ett tillägg om Kronobergs Hembygdsförbund 
(diskuteras på övriga frågor) 

§6 Till att justera dagens protokoll valdes Ann-Marie Johansson och Mats Andersson. 

§7 Verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes. 

§8 Ordförande redogjorde för resultat- och balansräkningen. Årets inkomster har varit 38422 
kronor och utgifter 25794 kronor vilket medför att den totala kassabehållningen är 98029 
kronor. 

§9 Revisor Niklas Saläng läste upp revisionsberättelsen och bokföringen fick mycket beröm 
för att vara välgjord. 

§10 Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2016. 

§11 Styrelsens förslag på verksamhet under år 2017 godkändes. Ett tillägg klargjordes: 2 juli 
skall det vara en Strömbergsdag med anledning av 20-årsjubileumet då Strömbergsdagarna 
infördes.  

Beslut: styrelsen får i uppdrag att kontakta Magnus Gustafsson på Smålands musikarkiv för 
någon introduktion med musikstycken av Strömberg. Mer information kommer.  

Det är även en bok om Jät och Jätsberg på gång som Länsstyrelsen skänker till 
Hembygdsföreningen.  

Beslut: Styrelsen får i uppdrag att ta upp till diskussion hur de ska distribueras. 

§12 Stämman godkände styrelsens förslag på en höjning till 80 kronor /person och 150 
kronor/familj för år 2018.  



§13 Det fanns inga motioner eller förslag. 

§14 Valberedningens förslag till diverse poster i Hembygdsföreningen år 2017: 

Till ordförande för ett år valdes Thorbjörn Nilsson 

Till ordinarie styrelseledamöter för två år valdes: Gunilla Carlsson och Mats Andersson. 

Frida Hagelberg, Birgit Feuk och Katarina Schenker sitter kvar ett år till. 

Till suppleanter i styrelsen omvaldes Kent Andersson och Ann-Marie Johansson. Medan 
Kristina Oskarsson och Manuela Nilsson nyvaldes. 

Till revisorer för ett år valdes Niklas Saläng (omval) och Andreas Ebbelind (nyval). 

Beslut: Loppmarknadskommitté, Midsommarkommitté,  restaurering- av- 
Hembygdsstugankommitté, riskommitté läggs på styrelse att ta fram. 

§15 Till valberedning omvaldes Henrik Hagelberg och Ingemar Wilander på ett år. 

§16 Övriga frågor: En påminnelse om Kronobergs Hembygdförbunds årsmöte i Tävelsås 
Lördag den 11 mars. 

Stig-Åke Wernersson avtackades från sitt styrelsearbete av ordförande Thorbjörn Nilsson med 
en blomma. 

§17 Ordförande tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet 

 

Gunilla Carlsson 
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