
 
Protokoll fört vid årsmöte med Österåkers hembygds- 

och fornminnesförening söndagen den 19 april 2009 
 

Närvarande: 35 personer, se närvarolista bilaga 1, endast till originalprotokollet  

 

§ 1 Årsmötets öppnande 

ÖHF:s ordförande Suzanne Hillgren hälsade de närvarande välkomna och öppnade årsmötet. Hon 

inledde med att anbefalla en tyst minut för nyligen avlidna ledamöter, bl.a. Paul Larsson och Åke 

Öman. 

Öppnande 

§ 2 Val av mötesordförande  

Sven Hugosson valdes till ordförande för årsmötet. 
Mötesordförande 

§ 3 Val av mötessekreterare 

Jörgen Thulstrup valdes till mötessekreterare. 
Mötessekreterare 

§ 4 Val av två personer som tillsammans med ordföranden skall justera mötesprotokollet 

Att tillsammans med ordföranden justera mötets protokoll valdes Lennart Johansson och Åke 

Bengtsson. 

Justerare 

§ 5 Godkännande av dagordning 
Kallelse till mötet jämte förslag till dagordning samt verksamhetsberättelse, resultat- och 

balansräkning för 2008 hade utsänts med Milstolpen nr 2 i slutet av mars. Dagordningen godkändes. 

Under punkt 15 Övriga frågor anmäldes två frågor, dels hotet att bebygga den s.k. Domarringsbacken 

på Norrö, dels behovet av frivilliga för att hjälpa till med att sköta trädgården vid Tingshuset. 

Dagordning 

§ 6 Fråga om mötets stadgeenliga utlysande 

Jörgen Thulstrup redogjorde för stadgarnas bestämmelser och för styrelsens handläggning. Mötet 

ansåg att årsmötet utlysts i enlighet med stadgarna. 

Utlysande 

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2008 inklusive bokslut 

Verksamhetsberättelsen och bokslutet, som utsänts tillsammans med kallelsen till mötet, föranledde 

kommentaren från Sven Jacobsson att verksamhetsberättelsen borde innehållit uppgift om att ÖHF är 

en av stiftarna av Forn-Åker och har två representanter i dess styrelse. Härutöver förekom inga 

frågor.  

Mötet uttalade att ÖHF:s engagemang i Forn-Åker skall framgå i kommande verksamhetsberättelser 

samt beslutade därefter att lägga verksamhetsberättelsen och bokslutet till handlingarna. 

Verksamhets-

berättelse och 

bokslut 

§ 8 Revisionsberättelse 
Valde revisorn Sven Jacobsson läste upp den av honom och valde revisorn Jan Carell upprättade 

revisionsberättelsen. Revisorerna tillstyrker dels att resultat- och balansräkningen fastställs, dels att 

styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.  

Revisions-

berättelse 

§ 9 Fastställande av resultat- och balansräkning för 2008 
Mötet beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för 2008. 

Resultat- och  

balansräkning 

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2008 
Mötet beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008. 

Ansvarsfrihet 

§ 11 Val av valberedning, varav en sammankallande 
Till valberedning omvaldes Anna-Carin Lindskog samt nyvaldes Carl-Göran Backgård och Gunnar 

Winberg. 

Valberedning 

§ 12 Anmälan om datum för nästa medlemsmöte 
Jörgen Thulstrup anmälde att datum för höstmötet av styrelsen har fastställts till söndagen den 15 

november 2009 kl. 13. Motioner skall vara inlämnade senast fyra veckor före detta datum, dvs. den 

16 oktober. 

Datum för 

höstmötet 

§ 13 Motioner 

Inga motioner har inkommit. 
Motioner 



§ 14 Utmärkelser 

Suzanne Hillgren delade ut av ÖHF:s styrelse beslutade utmärkelser för engagerat och flerårigt 

förtjänstfullt arbete: 

 ÖHF:s diplom till Barbro Svärd, Florence Frenne, Olof Pettersson, Tommy Rahmström, 

Björn Glemme och Marianne Thulstrup. 

 ÖHF:s guldnål till Bibbi Olsson och Sören Norrby. 

Suzanne Hillgren uttalade därefter ett varmt tack till avgångna styrelseledamöterna Carl-Göran 

Backgård, Letti Rapp och Ragnar Poijes. 

Utmärkelser 

§ 15 Övriga frågor 
1) Björn Pålhammar framförde oro över vad som kan komma att hända med den s.k. 

Domarringsbacken. Det föreligger ett exploateringshot. Heather Robertson tog därefter över 

och refererade såväl tidigare som aktuella undersökningar av Domarringsbacken. Trots att 

det finns starka indikationer på att området har en intressant historia, som gravplats, 

tingsplats och/eller marknadsplats, har den ännu inte status som fornminne. Det vore en 

skandal om kommunen medger en exploatering av området. 

Mötet uppdrog åt styrelsen att tillskriva kommunen med hemställan dels att inte bevilja 

exploatering av Domarringsbacken, dels att kommunen verkar för att området fornminnes-

förklaras. 

2) Heather Robertson anmälde behov av några personer som skulle kunna hjälpa till med att 

sköta trädgården runt Tingshuset på Norrö, främst med gräsklippning och lövkrattning. 

Mötet beslutade att önskemålet om behovet av frivilliga insatser för att sköta trädgården vid 

Tingshuset skall tas till protokollet samt att ett upprop härom skall införas i Milstolpen.   

Övriga frågor 

§ 18 Mötets avslutande 
Suzanne Hillgren förklarade årsmötet avslutat. 

Avslutande 

 Bilaga till originalprotokollet: Närvarolista  

Vid protokollet: Justeras: 

 

 

 

Jörgen Thulstrup Sven Hugosson 

Mötessekreterare Mötesordförande 

 

 

Lennart Johansson Åke Bengtsson 

Justerare Justerare 

 

Efter årsmötesförhandlingarna serverades kaffe och kakor. Därefter underhöll Hans Lind – trubadur, spelman, artist – under 

rubriken ”Allan Edwall rakt in i hjärtat”, ett program som slog an hos åhörarna. Han fick uppskattande applåder och en blomma 

efter sitt framträdande.   


