
 
Protokoll fört vid årsmöte med Österåkers  
Hembygds- och fornminnesförening 
söndagen den 22 april 2018 
 

§ 1 ÖHF:s ordförande Sven Hugosson hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet. 

  

Mötet öppnas 

§ 2 Lars Larsson valdes till ordförande för årsmötet. Han tackade för förtroendet. 

 

Val av mötes-
ordförande 

§ 3 Sonja Almsätter valdes till mötessekreterare. 

 

Val av mötes-
sekreterare 

§ 4 Att tillsammans med mötesordföranden justera årsmötets protokoll valdes Thea Nilsson och Jan 
Engman. 

 

Val av justerare 

§ 5a Mötet beslutade fastställa dagordningen med följande tillägg: 
§ 5b Fastställande av röstlängd 
§ 9b Disposition av årets resultat 

 

Godkännande av 
dagordningen 

§ 5b Enligt upprättad närvaroförteckning var 51 röstberättigade personer närvarande. Mötet 
beslutade fastställa röstlängden. 

 

Fastställande av 
röstlängd 

§ 6 Kallelse till årsmötet skickades ut den 19 mars 2018. Enligt stadgarna ska kallelse tillställas varje 
medlem senast två (2) veckor före mötesdatum. Årsmötet beslutade att kallelse skett i behörig 
ordning. 

 

Fråga om mötets 
stadgeenliga 
utlysande 

§ 7 Verksamhetsberättelsen och bokslutet genomgicks översiktligt av mötesordföranden. 
Föreningens ordförande Sven Hugosson informerade mötet om att den gåva som kommunen gav 
Hembygdsföreningen vid 70-årsjubileet, 500 000 kronor, ännu inte utbetalats till föreningen. 
Mötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna. 
 

Styrelsens 
verksamhets-
berättelse samt 
bokslut för 2017 

§ 8 Revisor Jessica Boll föredrog revisionsberättelsen, i vilken revisorerna Jessica Boll och Carl-Göran 
Backgård rekommenderar medlemmarna att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna 
verksamhetsåret. Årsmötet beslutade att fastställa revisionsberättelsen. 
 

Revisionsberättelse 
för 2017 

§ 9a Mötet beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för 2017 och lägga den till 
handlingarna. 
 

Fastställande av 
resultat- och 
balansräkning 
 

§ 9b Mötet beslutade att årets underskott, -19.903,58 kr, balanseras i ny räkning. Disposition av årets 
resultat 
 

§ 10 Mötet beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.  Fråga om 
ansvarsfrihet för 
styrelsen för 2017 
 

§ 11 Till valberedning omvaldes Kristina Lemon och nyvaldes Ingemar Jansson och Jan Engman. 
Kristina Lemon valdes som sammankallande. 

 

Val av valberedning 

§ 12 Datum för höstmötet 2018 har av styrelsen beslutats till söndagen den 18 november 2018  
klockan 13. Mötet hade inget att invända mot detta datum. Motioner ska enligt stadgarna  
vara inlämnade senast den 1 september.  

Datum för nästa 
medlemsmöte 
 
 



 

 

 

§ 13 Förslag till reviderade stadgar skickades ut tillsammans med övriga årsmöteshandlingar. De 
reviderade stadgarna antogs enhälligt av mötet. Beslut om ändring av föreningens stadgar är inte 
giltigt med mindre än att beslut fattas vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett ska 
vara ett ordinarie medlemsmöte, och minst 2/3 av de röstande vid varje möte biträder förslag 
härom. Frågan tas upp för röstning igen på höstmötet 2018 

.  

Förslag till 
reviderade stadgar 

§ 14 Före motionstidens utgång den 1 mars har inga motion inkommit. 
 

Motioner 

§ 15 Föreningens ordförande Sven Hugosson utdelade följande av styrelsen beslutade utmärkelser för 
engagerat och förtjänstfullt arbete: 
 

- ÖHF:s diplom till Jessica Boll, Thomas Claesson, Cristina Gottschalk, Nils Ove Gottschalk, 
Irene Jexell Jansson, Birgitta Leijonhufvud, Gunnar Löfgren och Elisabet Svensson 

- ÖHF:s guldnål till Magdalena Boström, Jan Engman, Bo Hedenstedt, Irene Hedenstedt 
Katrin Lindroth och Bengt Rundquist   

- Hedersmedlemskap i ÖHF till Mai-Britt Andersson, Sven Hugosson och Britt Klint 
 

Utmärkelser 

§ 16 Mötets ordförande Lars Larsson tackade för förtroendet att få leda mötet och förklarade 
årsmötet avslutat. 

Mötet avslutas 

   
Bilaga 1 till originalprotokollet: Närvarolista 
 
 
Efter årsmötesförhandlingarna bjöds på sång och musik av Hasse Lind och samtidigt serverades kaffe och nybakat bröd. 
 
 
 
 
…………………………………………………………………..                                  ………………………………………………………………………… 
Mötesordförande, Lars Larsson                                                        Mötessekreterare, Sonja Almsätter 
 
 
 
 
………………………………………………………………….                                   …………………………………………………………………………. 
Justerare, Thea Nilsson                                                                       Justerare, Jan Engman 
 
 
 


