
Protokoll fört vid årsmötet med Linde Fornminnes- och 

Hembygdsförening den 4 mars 2018 Lokal: Kristinakyrkan Lindesberg 

 

Närvarande: Ca 35 medlemmar i LFH 

§ 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 Siv Kalmö och Anders Grimborger väljs att justera dagens protokoll. 

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse godkänns och läggs till handlingarna. 

§ 8 Per-Ivar Åkerlind redogör för ekonomin och resultaträkningen.  Han påpekar 

att föreningen behöver en stadig ekonomi så att vi kan vara kvar i Blombergska 

gården. 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 är densamma som för föregående år, 150 kr för enskild samt 

200 kr för familj. 

§ 12 Till ordförande för ett år väljs Ingrid Nordmark. 

§ 13 Till ordinarie styrelseledamöter för två år väljs Birgitta Alvarsson, Per-Ivar 

Åkerlind och Kjell Guldbrand(nyval). Kvarstående ordinarie är Christina 

Eriksson, Ingegerd Olofsson och Siv Kalmö. 

 



 

 

§ 14 Till ersättare för två år väljs Tommie Eriksson. Kvarstående ersättare är 

Anders Grimborger och Gunilla Jonsson-Ermedahl. Nyval ersättare för två år, 

Eva Resare, Göran Karlsson, Kristina Andersson, Bo Ringström. Fyllnadsval (1 

år) Eva Dahl. 

§ 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. Per Thybeck står kvar som 

medhjälpare.  

§ 18 Till valberedning för 2019 väljs Astrid Lemoine och CO Granath.  

§ 19 Ordförande Ingrid Nordmark tackar valberedningen samt för förtroendet att 

få fortsätta som ordförande.  

Aktuella frågor: a. Kontrakt kommer att skrivas på nästa vecka, gällande 

Munkhyttan och hyran. Ägaren är kommunen, FALAB ansvarar för underhållet. 

b. En hyreshöjning för lokalen i Blombergska gården har aviserats 2018, men 

hyresvärden kommer att sponsra föreningen. c. Mötet accepterar en 

avgiftshöjning för programkvällarna från 20 kr till 40-50 kr. d. Det blir 

sommaröppet i Munkhyttan. Nytt är en liten programpunkt varje söndag. e. Den 

8/5 18.30 inbjuder lokal historiska sällskapet in till en föreläsning på 

Lindesbergs bibliotek. Temat är ”Gruvarbetarna i Stripa” 

§ 20 Tack till föreningens ordförande Ingrid Nordmark för ett mycket gott arbete 

under det gångna året. Ordförande tackar avgående stugfogde Per Thybeck och 

avgående kassör Roland Andersson. Rosa, vackra rosor delas ut.  

§ 21 Efter mötets avslutande berättar Cicki Eriksson och visar bilder om 

Lindesberg på 1920-talet och vad vi roade oss med.   

Kaffe, semla och lotteri ingår som vanligt som avslutning. 

 

 



 

 

Birgitta Alvarsson   Calle Lindström 

Sekreterare    Ordförande 

 

 

Siv Kalmö    Anders Grimborger 

Justerare    Justerare 


