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KASTLÖSA HEMBYGDSFÖRENINGS ÅRSMÖTE 13 mars 2019 

Protokoll 

Kastlösa skola 

24 medlemmar närvarande 

§ 1. Mötet öppnas av Monika Rasch 

§ 2. Mötet konstaterar att årsmötet är stadgeenligt utlyst 

§ 3. Till ordförande för mötet väljs Bodil Karsvall 

§ 4. Till sekreterare för mötet väljs Stefan Karsvall 

',,§ ? . Till att justera protokollet väljs Anders Collin och Ulf Wall er 

§ 6. Dagordningen fastställs 

§ 7. Redovisning av styrelsens verksamhetsberättelse för 2018 

§ 8. Verksamhetsberättelsen läggs med godkännande till handlingarna 

§ 9. Kassörens redovisning för räkenskapsåret 2018 

§ 10. Revisionsberättelsen redovisas 

§ 11. Revisionsberättelsen läggs med godkännande till handlingarna 

§ 12. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet avseende år 2018 

§ 13. Till ordförande för ett år väljs Monika Rasch 

§ 14. Till ordinarie styrelseledamöter för två år väljs, Elisabet Bäckström, 

Staffan Arvegård och Lars Björklind. 

§ 15. Till ersättare i styrelsen för två år väljs Göran Lundström och Ingrid 

Lie sen 

§ 16 Till revisorer för ett år väljs Lars Wilen och Håkan Rietz 

§ 17 Till ersättere för revisorerna för ett år väljs Annelie Janzon 

§ 18. Till valberedning för ett år väljs Anders Collin, UlfWaller och Eva 

Wolke. 

§ 19. Styrelsen informerar om budget och verksamhetsplan för 2019. Mötet har 

inga invändningar mot redovisningen. 

§ 20. Beslutar att fastställa medlemsavgifterna för 2020 till 100 kr för vuxen 

och 200 kr för familj. 

§ 21. Inga inkomna motioner finns att redovisa. 

§ 22 Inga övriga frågor. 

§ 23. Mötet avslutas. 
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Efter förhandlingarna avtackades Göran L undquist av ordföranden för 

sitt stora engagemang i Kastlösa hembygdsförening och för bygden under 

många år. Därefter informerade Elinor Jonsson, ordf i Ölands 

hembygdsförbund, om förbundets och Himmelsbergas verksamhet. 

Sebastian Jacobsson och Staffan Arvegård visade därefter två kortfilmer 

om Lundastugans renovering. 

Kvällen avslutades med buffe och lotteri. 

Vid protokollet 
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Justerare 

UlfWaller 


