
Protokoll fört vid årsmötet med Lindesbergs 
Hembygdsförening den 27 januari 2019  Lokal: Kristinakyrkan Lindesberg

Närvarande: 40 medlemmar i Lindesbergs Hembygdsförening

§ 1 Ordförande Ingrid Nordmark hälsar alla välkomna och förklarar årsmötet 
öppnat.

§ 2 Årsmötet förklaras stadgeenligt kallat.

§ 3 Föreliggande dagordning fastställs.

§ 4 Till att leda mötets förhandlingar väljs Calle Lindström.

§ 5 Till sekreterare för mötet väljs Birgitta Alvarsson.

§ 6 Göran Hagerberg och Jeanette Lindmark väljs att justera dagens protokoll.

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse godkänns och läggs till handlingarna.

§ 8 Eva Resare redogör för ekonomin och resultaträkningen.  Ekonomin är 
fortsatt god. Detta tack vare att försäljningen har ökat, miniatyrstaden har visats 
för många grupper samt medlemsavgifter och penninggåvor. Dokumentet läggs 
till handlingarna. 

§ 9 Revisorernas berättelse uppläses av ordförande. 

§ 10 I enlighet med revisorernas förslag beviljas styrelsen ansvarsfrihet för det 
gångna arbetsåret.  

§ 11 Årsavgiften för år 2020 är densamma som i år, 150 kr för enskild samt 200 
kr för familj.

§ 12 Ordförandeposten är vakant. Den nya styrelsen får som uppdrag att lösa 
detta inbördes. 

§ 13 Till ordinarie styrelseledamöter för två år väljs Christina Eriksson (omval), 
för två år Eva Dahl (nyval), för ett år Eva Resare (nyval), för ett år Göran 
Karlsson (nyval). Kvarstår gör: Birgitta Alvarsson, Siv Kalmö och Per-Ivar 
Åkerlind.



§ 14 Till suppleant för två år väljs Anders Grimborger (omval), för två år Arne 
Johnson (nyval), för ett år Kjell Guldbrand (nyval), för ett år Ingrid Nordmark 
(nyval).  Kvarstående suppleanter är: Tommie Eriksson och Kristina Andersson.

Gunilla Jonsson-Ermedahl, Ingegerd Olofsson och Bo Ringström avgår på egen 
begäran. 

§ 15 Till revisorer för ett år väljs Anders Svensson och Bertil Westergren. 

§ 16 Till ersättare för revisorerna väljs för ett år Gunilla Lindberg och Annicka 
Fingal.

§ 17 Till stugfogde väljs Roland Andersson. 

§ 18 Till valberedning för år 2020 väljs CO Granath. Den nya styrelsen får som 
uppdrag att ta fram två namn till. 

§ 19 Motion om föreningens namnbyte har kommit in ifrån Kjell Guldbrand. 
Styrelsen ställer sig positiv till detta. Namnbyte beviljas utav årsmötet. 
Föreningens namn är nu: Lindesbergs Hembygdsförening. 

§ 20 Aktuella frågor:

Nytt avtal om Munkhyttans skola. Det finns behov om ett nytt tak.  Skoldagarna 
fortsätter i maj månad. 

Kulturminnesförklaringen av Spruthuset har inte beviljats men 
medborgarförslaget gällande belysning av Pumphuset har beviljats. 

Hembygdsföreningen firar 80 års jubileum. Skrifterna säljs för halva priset till 
medlemmarna. 

Brunnskaret blir kvar i Flugparken. 

Information om bussresan till Viker och Karlskoga den 15 maj. 



§ 21 Övriga frågor:

Avgående ordförande Ingrid Nordmark tackar för sitt ordförandeskap som hon 
innehaft i elva år, sedan år 2008. Ingrid tackar styrelsen, stugfogden, 
valberedaren, årsmötets ordförande med varsin gul ros. Årsmötet tackar Ingrid 
med en stor applåd.  

Kaffe, semla och lotteri ingår som vanligt som avslutning. Tack Solveig 
Andersson och CO Granath. 

För underhållningen ansvarar trubaduren Anders Grimborger. 

Birgitta Alvarsson Calle Lindström

Sekreterare Ordförande

Göran Hagerberg Jeanette Lindmark

Justerare Justerare


