
 
Protokoll fört vid årsmöte med Österåkers 

hembygds- och fornminnesförening 

söndagen den 15 april 2012 

 
Närvarande: 30 personer, se närvarolista, bilaga 1 
   

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

§ 2 Sören Norrby valdes till ordförande för årsmötet. Mötesordförande 

§ 3 Jörgen Thulstrup valdes till mötessekreterare. Mötessekreterare 

§ 4 Att tillsammans med mötesordföranden justera årsmötets protokoll valdes Carl-Göran Backgård 

och Gunilla Arefall. 
Justerare 

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

balansräkning för 2011 hade utsänts med Milstolpen nr 1 i början av mars. Dagordningen 
godkändes. 

Dagordning 

§ 6 Jörgen Thulstrup redogjorde för stadgarnas bestämmelser och styrelsens handläggning varefter 

mötet beslutade att godkänna utlysandet av mötet. 
Utlysande 

§ 7 Verksamhetsberättelsen och bokslutet genomgicks översiktligt av sekreteraren. Mötet beslutade att 

godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna.  
Verksamhets-

berättelse och 

bokslut 

§ 8 Revisorn Britt-Marie Bredberg föredrog revisionsberättelsen, vari revisorerna Jan Carell och Britt-

Marie Bredberg, tillstyrker att resultat- och balansräkningen fastställs och att styrelsen beviljas an-

svarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Det råder god ordning i föreningens räkenskaper. 

Mötet beslutade dels att lägga verksamhetsberättelsen och bokslutet till handlingarna, dels att 

godkänna revisionsberättelsen. 

Revisionsberättelse 

§ 9 Mötet beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för 2011. Resultat- och 

balansräkning 

§ 10 Mötet beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011. 

Mötesordföranden tackade styrelsen för ett väl utfört arbete. 

Ansvarsfrihet 

§ 11 Till valberedning omvaldes Åke Bengtsson och Åke Strid samt nyvaldes Kristina Lemon, med Åke 

Bengtsson som sammankallande. Mötesordföranden framförde ett varmt tack till avgående 
ledamoten Carl-Göran Backgård för ett mycket gott arbete som sammankallande i valberedningen. 

Valberedning 

§ 12 Jörgen Thulstrup anmälde att datum för höstmötet av styrelsen hade fastställts till söndagen den 11 

november 2012 kl. 13. Motioner ska vara inlämnade senast fyra veckor före detta datum, dvs. den 

14 oktober. Mötet hade ingen erinran mot detta datum. 

Datum för höst-

mötet 

§ 13 Vid motionstidens utgång, som i år inträffade den 18 mars, hade ingen motion inkommit. Motioner 

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

- Hans Rockberg, Hans von Matérn och Lennart Fehrm utsågs till hedersmedlemmar. 

- ÖHF:s guldnål till Britt-Marie Eriksson, Sven Hugosson, Heather Robertson och Barbro 

Svärd. 

- ÖHF:s diplom till Åke Strid och Carl-Oscar Törnros.  

Utmärkelser 

§ 15 Under punkten Övriga frågor påpekade Kristina Lemon en oklarhet på föreningens hemsida om 
invigningen av den nya utställningen i hembygdsmuseet. Jörgen Thulstrup meddelade att 

invigningen av utställningen om Långhundraleden sker fredagen den 20/4 kl. 15. 

 

 

Övriga frågor 

 

§ 16 Mötets ordförande förklarade årsmötet avslutat. 

 
Avslutande 

  Bilaga till originalprotokollet: Närvarolista 

 

   

 

 

 

 



 
 

      

 

Efter årsmötesförhandlingarna underhöll Ingegerd Fredlund med instruktiv information om att spela harpa samt därefter musik – 

ett mycket uppskattat inslag! Hon avtackades av Sven Hugosson. Därefter serverades kaffe med kakor.  

 


