
Protokoll fört vid årsmöte med Jäts Hembygdsförening 2016-03-06 i 
Hembygdsstugan. 

Närvarande: Hembygdsföreningens ordförande Thorbjörn Nilsson, ledamöter i 
styrelsen och medlemmar tillsammans 17 personer 

§1 Ordförande Thorbjörn Nilsson hälsade välkommen och öppnade mötet. 

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

§3 Till ordförande för årsmötet valdes Thorbjörn Nilsson. 

§4 Till sekreterare för årsmötet valdes Gunilla Carlsson. 

§5 Föredragningslistan godkändes. 

§6 Till att justera dagens protokoll valdes Britta Danielsson och Kent 
Andersson. 

§7 Verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes. 

§8 Kassör Birgit Feuk redogjorde för resultat- och balansräkningen. 
Kassabehållningen till år 2016 var 85401 kronor vilket innebär en ökning av 
kapitalet med 4638 kronor. 

§9 Kassör Birgit Feuk läste upp revisionsberättelsen från revisorerna Niklas 
Saläng och Staffan Bladh. 

§10 Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2016. 

§11 Styrelsens förslag på verksamhet under år 2016 presenterades i kallelsen till 
årsmötet. 

Beslut: Förslag till verksamhet för år 2016 godkändes.                                                                                                                                    

§12 Årsavgiften fastställdes till 60 kr/person och 120 kr/familj för år 2017. 
Inbetalningskort har lämnats med i kallelsen till årsmötet. 

§13 Motioner och förslag: Ordförande tog upp att det borde finnas både en 
loppmarknadskommitté och en stugkommitté.  

Beslut: Stämman inrättade dessa båda kommittéer och styrelsen fick i uppdrag 
att bemanna respektive kommitté. 



§14 Valberedningens förslag till styrelse och kommittéer år 2016:  

Till ordförande för ett år valdes Thorbjörn Nilsson. 

Till styrelseledamöter för två år valdes: Frida Hagelberg, Birgit Feuk, Katarina 
Schenker.  

Till styrelsesuppleant på två år valdes Mats Andersson. 

Till revisorer för ett år valdes Staffan Bladh (sammankallande) och Niklas 
Saläng. 

Till midsommarkommitté valdes: Kristina o Jens, Birgit o Christer, Manuela o 
Thorbjörn, Pia o Magnus. Pia o Magnus föreslogs som sammankallande 
(Thorbjörn kontaktar dem). 

Till valborgskommitté valdes Leif o Hedvig Danielsson, Birgit och Christer 
Feuk. 

Till knutsdanskommitté valdes styrelsen (ordförande är sammankallande) 

Till riskommitté valdes Torbjörn Andersson (sammankallande), Tord Johnsson 
och Leif Andersson. 

Till julgranskommitté valdes Tord Johnsson (sammankallande), Leif Andersson 
och Christer Feuk. 

Loppmarknadskommitté och stugkommitté läggs på styrelsen. 

§15 Till valberedning för ett år valdes: Henrik Hagelberg och Ingemar Wilander. 

§16 Övriga frågor: 

Ordförande tog upp att Hembygdsföreningen skulle behöva en webb-sida. 
Thorbjörn, Frida och Gunilla har tittat lite på alternativ och kommit fram till att 
Sveriges Hembygdsförbunds mall är en bra början att starta upp med. Även 
andra föreningar i byn kan länkas till denna sida såsom: Loke, JätNät, Jäts 
Byalag. 

Beslut: Mötet tyckte att det lät som ett bra alternativ. Så berörda fick fortsatt 
förtroende. 

Torbernt Karlsson rapporterade från ordförandekonferensen där olika 
rapporter i tidningen I Värend och Sunnerbo togs upp: 



• Inbjudan till årsmötet lördagen den 19 mars, på emigrantinstitutet där det 
nya domkyrkocentrat visas. 

• Eftersom det är Hembygdens år i år är det aktiviteter på Tyrolens festplats 
13-14 augusti. 

• 27-28 augusti anordnas det en resa till Skansen. Pris 1000 kr. 

• Hur ser framtiden ut? Var en fråga som ställdes och fyra frågor/ 
önskningar skulle besvaras och skickas in senast 1 maj till Sveriges 
Hembygdsförbund.  Då sammanställer SHF:s visionsgrupp svaren och tar 
fram ett första förslag till vision (se mer i tidningen (I Värend och 
Sunnerbo). 

Leif Danielsson kom med tankar hur vi ska få flera medlemmar och framför allt 
de som bor i Djura Nöbbele där det är många nyinflyttade. Det finns även en hel 
del som är passiva medlemmar, hur ska vi få med dem på aktiviteter? 

Frågor som togs upp: 

• Är det bättre med personlig kontakt då medlemsavgiften ska tas in? 

• Webb-sida/Facebook-grupp kan kanske få med yngre!? 

• Ska vi kanske anordna en aktivitet i Djura Nöbbele? 

Beslut: Styrelsen tar med dessa tankar/frågor till nästa styrelsemöte. 

§17 Ordförande tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet 

 

Gunilla Carlsson 

 

 

Thorbjörn Nilsson              Britta Danielsson               Kent Andersson 

Ordförande                         justererare                          justererare 


