Protokoll fört vid årsmöte 2016-03-19
Årsmötet inleddes med utdelning av Hyltén-Cavalliusmedaljen i Silver och brons.
Silvermedaljörer var Yvonne Tuvesson-Rosenqvist Ingelstad och Ola Hemström Odensjö.
Bronsmedaljörer var Solveig Almqvist Östra Torsås, Roland Jonsson Östra Torsås, Bo Johansson
Uråsa, Olle Andersson Ljungby, Bernt Bengtsson Bergunda.
Domprost Tomas Petterson berättade om det nya Domkyrkocentrum, dit årsmötet var förlagt.

1. Val av ordförande. Ros-Marie Jönsson- Neckö
2. Val av sekreterare. Samuel Palmblad
3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare. Göran Lindvall Rottne och Ulla Johansson
Näshult. Då sistnämnde sedermera fick lämna mötet hölls ett fyllnadsval varvid Göran
Enqvist Dädesjö valdes.
4. Upprop av ombud och styrelse samt fastställande av röstlängd. Anmälnings/deltagarslistan
gäller som röstlängd
5. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande. Enhälligt ja
6. Fastställande av dagordning. Enhälligt ja, inga tilläggsärenden
7. Verksamhetsberättelse. Utskickad till samtliga föreningar. Finns även utlagd i pappersform
vid mötet. Oklarhet rörande årtal i verksamhetsberättelsen, årtal har kastats om. Miss
rörande revisorsuppleant, en vald person ska tilläggas, Per Ragnarsson. Beslut om justering
och därefter godkännande.
8. Bokslut, resultat och balansräkning. Kjell redogör för det ekonomiska läget. Finns ett
överskott på strax över 13 000 vilket föreslås överföras till följande budgetår. Årsbokens
försenande har påverkat resultaträkningen. Balansräkningen visar på en tillgång av 471 784
kronor.
9. Revisionsberättelse. Granskning av 2015 års verksamhet har genomförts av auktoriserad
revisorer och av förbundet utsedd revisor. Dessa tillstyrker att styrelsen beviljas
ansvarsfrihet.
10. Årsmötet godkänner bokslut, resultat och balansräkning samt ger styrelsen ansvarsfrihet.
11. Arvoden. Beslut enligt rådande praxis att inga arvoden utgår men däremot reseersättning
enligt gällande taxa

12. Motioner. En motion rörande bredbandsutbyggnad med hänvisning till en levande
landsbygd. Inlämnad av förbundsstyrelsen genom Evy Törnqvist som också presenterade
motionen. Årsmötet beslutar att skicka motionen vidare upp till riksförbundets årsstämma.
13. Val av ordförande för ett år. Kjell Gustafsson omval
14. Val av sex styrelseledamöter på två år. Omval av Evy Törnqvist, Karl-Johan Krantz, Roger
Söderling, Frida Stenland, Lars Palm samt Sigvard Jacopsson
15. Val av två revisorer plus suppleant. Val av Birger Jonsson och Kjell Blad Växjö. Suppleanter
Rune Hagman Gemla samt Per Ragnarsson Lenhovda
16. Representant till dräktrådet. Omval av Birgitta Blixt
17. Val av två representanter till stiftelsen Smålands Museum samt två suppleanter. Omval av
Kjell Gustafsson och Sigvard Jacopsson. Suppleanter Evy Törnqvist och Ulf Franzén
18. Representanter till stiftelsen Gustafs Bjursjö. Omval av Kjell Gustafsson
19. Val av valberedning, tre ledamöter varav en sammankallande. Omval av Tomas Olofsson
västra Torsås tillika sammankallande samt Roland Cronholm Älghult. Nyval Gunnel Nilsson
Agunnaryd.
20. Fastställande av medlemsavgift till förbundet 2017. Styrelsen föreslår oförändrad avgift vilket
årsmötet godkände.
21. Verksamhetsinriktning för innevarande och nästkommande år. Kjell presenterar styrelsens
förslag som till stora delar bygger på tidigare underlag. Ökad fokusering på industrihistoria
från 1900-talets andra hälft samt uppmärksamma hembygdsrörelsens 100-årsjubileum.
Årsmötet beslutar att stödja inriktningen.
22. Förslag till budget för innevarande och nästkommande år. Kjell presenterar budgeten.
Styrelsen ber om tillåtelse att lyfta delar av kapitalet med anledning av 100-årsjubileumet.
Avses även lägga en separat budget av detta skäl. Förslag framfördes om att öka
konferensposten från 3 500 kr till 10 000 kr. Blir då ett minus i budgeten på 6 500 kr.
Votering begärd. Det finns enligt deltagarlistan 89 röstberättigade. 37 röster mot, 19 för.
Här inföll även fyllnadsvalet av justeringsman.
23. Information om förbundets hemsida och medlemsregister. Frida Stenland ansvarar för
hemsidan men kunde ej närvara, ej heller Roger Söderling som sköter medlemsregistret.
24. Information om IVoS. Evy Törnqvist presenterar arbetet med tidningen. Till de två senaste
numren har det varit god tillgång på artiklar. Uppmanar att föreningarna skickar in sina
planerade aktiviteter, särskilt viktigt med tanke på 100-årsjubileet.
25. Information om kommande hembygdsdagar, 100-årsjubileum 2016 och stämman i
Stockholm. Presenteras tilltänkt upplägg från förbundet vid jubileet på Skansen i Stockholm.
26. Information om Gustafs Bjursjö. Aktiviteterna koncentreras i huvudsak till Bergveckan, i år
hålls auktion. Finns hyresgäst i bostadshuset, ung familj med sex barn.
27. Information från KAC Småland. Föreningarna har möjlighet att besöka KAC och dess
samlingar på onsdagar mellan 10-14. Allt glas avses kunna visas för allmänheten till hösten i
ett s.k. öppet magasin.
28. Information om årsboken 2016 och tankar om 2017. Tanken med kommande årsbok är att
belysa länets sjukvårdsverksamhet under 100 år. Fråga från årsmötet om en artikel i
årsboken för 2015 då flera fel förekommer i en artikel. Ursäkt till författaren framförd och
rättelse ska införas i IVoS. Misstaget beror troligtvis på felaktigt filformat inför tryckning då
bokkommittén korekturgranskat noggrant.

29. Information från Dräktrådet. Birgitta Blixt presenterade verksamhet och tilltänkta aktiviteter.
Arbetet går bra. Textilinventeringen med efterföljande renskrivning pågår.
30. Presentation om kommande kurser och andra aktiviteter. Kjell presenterar tilltänkt program,
bl.a. stickspånsläggning och föreningsstödkurs.
31. Övriga frågor. Inga ytterligare frågor
32. Avslutning. Kjell tackar Ros-Marie med blommor varefter hon avslutar mötet.

Vid protokollet, Samuel Palmblad

Göran Lindvall, justerare

Göran Enqvist, justerare

Kjell Gustafsson, ordförande

Ulla Johansson, justerare

