
Protokoll fört vid årsstämma med Jäts Hembygdsförening 2018-03-04 i hembygdsstugan. 

Närvarande: Hembygdsföreningens ordförande Thorbjörn Nilsson, ledamöter i styrelsen och 

medlemmar. Tillsammans 23 personer. 

Ordförande Thorbjörn Nilsson började med att hälsa alla välkomna och berättade att en 

trogen medlem och tillika styrelseledamot i Jäts Hembygdsförening, Kent Andersson, tyvärr 

har avlidit. Årsstämman hedrade sedan Kent med en tyst minut.  

§1 Ordförande Thorbjörn Nilsson öppnade därefter mötet. 

§2 Årsstämman ansåg att kallelse till årsmötet har distribuerats enligt stadgan. 

§3 Till mötesordförande valdes Thorbjörn Nilsson. 

§4 Till mötessekreterare valdes Gunilla Carlsson. 

§5 Föredragningslistan godkändes.  

§6 Till att justera dagens protokoll valdes Kristina Oskarsson och Birgit Feuk. 

§7 Verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes. 

§8 Kassör Birgit Feuk redogjorde för resultat- och balansräkningen. Årets inkomster har varit 

44 524 kronor och utgifter 24 736 kronor vilket medför att den totala kassabehållningen per 

2017-12-31 är 117 817 kronor. 

§9 Revisor Andreas Ebbelind läste upp revisionsberättelsen och godkände bokföringen. 

§10 Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2017. 

§11 Styrelsens förslag på verksamhet under 2018 godkändes. Ordförande bjöd in 

medlemmar att inkomma med ytterligare förslag på aktiviteter. 

§12 Stämman godkände styrelsens förslag att bibehålla medlemsavgiften för 2019 på 80 

kronor/person och 150 kr/ familj. 

§13 Det har inte inkommit några motioner eller förslag. 

§14 Valberedningens förslag till styrelse för 2018: 

• Thorbjörn Nilsson – omvaldes som ordförande för ett år. 

• Frida Hagelberg, Birgit Feuk omvaldes på två år 

• Katarina Schenker, Kristina Oskarsson, Manuela Nilsson, Ann-Marie Johansson 

omvaldes på ett år. 

• Martin Karlsson nyvaldes på ett år. 

(Mats Andersson och Gunilla Carlsson valdes förra året på två år) 

§15 Valberedningen: Henrik Hagelberg och Andreas Ebbelind valdes på ett år. 

§16 Inga övriga frågor var anmälda. Ordförande informerade om att renovering av 

hembygdsstugan är på planeringsstadiet och kyrkan har visat intresse med att vara med att 

finansiera.  



§17 Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat. 

Kvällen avslutades med kaffe och hembakat samt underhållning i form av Hans Bild som 

förgyllde kaffet med sånger och berättelser om Nils Ferlin, Evert Taube, Povel Ramel, Owe 

Thörnkvist och Sven-Ingvars. 
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Thorbjörn Nilsson                                        Kristina Oskarsson                  Birgit Feuk 

Ordförande                                                   justerare                                   justerare 


