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Protokoll fört vid höstmöte med Österåkers 

hembygds- och fornminnesförening 

söndagen den 18 november 2018 

Närvarande: 41 personer, se närvarolista, bilaga 1 
 
§ 1 ÖHF:s ordförande Sven Hugosson hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet.  Öppnande 

§ 2 Lars Larsson valdes till ordförande för mötet och tackade för förtroendet.  Mötesordförande 

§ 3 

§ 4 

 

Jörgen Thulstrup valdes till mötessekreterare. 

Att tillsammans med mötesordföranden justera höstmötets protokoll valdes Thea Nilsson och Jan 

Engman. Mötesordföranden påpekade att dessa tillika skall vara rösträknare. 

Mötessekreterare 

Justerare 

§ 5 

 

 

Kallelse till mötet jämte förslag till dagordning och verksamhetsplan samt budget för 2019 

skickades ut den 15 oktober. Dagordningen godkändes. Mötesordföranden kontrollerade den 

upprättade närvarolistan, som upptog röstberättigade 41 namn. Mötesordföranden pekade i 

sammanhanget på några ordningsregler: 

- Endast närvarande medlemmar får rösta. 

-  Protokollet skall vara ett beslutsprotokoll. 

- Yrkanden får endast göras i anslutning till ärenden som finns på dagordningen. 

- Beslut kan bara fattas om ärenden som finns på dagordningen. 

Dagordning 

 

§ 6 

  
Enligt stadgarna skall kallelse och möteshandlingar tillställas medlemmarna minst 14 dagar i 

förväg. Kallelse sändes ut med den 15 oktober. Mötet beslutade att godkänna utlysandet av mötet. 

Utlysande 

§ 7 Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2019 samt förslag till budget och medlemsavgifter för 

2019 kommenterades översiktligt av Sven Hugosson. Mötet beslutade att godkänna 

verksamhetsplan och budget för 2019 samt att  medlemsavgiften skall vara 200 kr för enskild 

medlem och 300 kr för två vuxna i samma hushåll...   

Verksamhetsplan, 

budget och med-

lemsavgifter 

§ 8 Årsmötet 2018 beslutade nya stadgar för föreningen. För att de nya stadgarna skall gälla måste de 

beslutas vid ett andra medlemsmöte med minst 2/3:dels majoritet. Inga ändringar har efter årsmötet 

gjorts i stadgarna. Höstmötet beslutade enhälligt att de nya stadgarna skall godkännas i denna 

andra omgång. 

Reviderade 

stadgar 

§ 9 Valberedningens ordförande Kristina Lemon föreslog : 

− Sven Hugoson som ordförande för 2019. 

− Bo Hedenstedt, Jörgen Thulstrup, Sonja Almsätter och Hans Rockberg som 

styrelseledamöter för 2019-2020. 

− Birgitta Svensson som styrelseledamot för 2019 (fyllnadsval). 

Mötet beslutade i enlighet med förslaget. 

Ordförande och 

styrelseledamöter 

§ 10 Valberedningens ordförande Kristina Lemon föreslog : 

− Mats Fridblom som revisor för 2019-2020. 

− Carl-Göran Backgård som revisorssupplenat för 2019. 

− Jan Winberg som revisorssupplenat för 2019-2020. 

Mötet beslutade i enlighet med förslaget. 

Revisor och  

revisorssuppleant 

§ 11 Jörgen Thulstrup anmälde att styrelsen beslutat att årsmötet skall hållas söndagen den 14 april 

2019 kl. 13. Motioner ska vara inlämnade senast under februari månad. 

Datum för års- 

mötet 

§ 12 Inga motioner hade inkommit till höstmötet. Motioner 

§ 13 Föreningsordföranden Sven Hugosson anförde att styrelsen i beslut utnämnt Åke Bengtsson 

och Hans Jonsson till hedersmedlemmar. Han tackade för mångårigt gediget arbete inom  

Byggnadsvårdsgruppen och utdelade diplom och  blommor. 

Utmärkelser 

 

§ 14 Anita Carstam från Slöjdgillet anförde att inomhusklimatet i Tingshusets övervåning, där 

skolmuseet är inrymt, är kallt och fuktigt. Inventarierna i museet riskerar att fara illa. Hon 

efterlyste också guider från hembygdsföreningen som kan visa museet. I september-oktober har  

personer ur Slöjdgillet visat museet för ett 25:tal besökare. 

Övriga frågor 
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Föreningsordföranden Sven Hugosson  genmälde att problemet med ofördelaktigt klimat är 

välkänt i styrelsen och åtgärder, t.ex. installation av värmepump och mellanvägg  har diskuterats. 

Ingenting kan dock göras utan kommunens medgivande eftersom Tingshuset är en kommunägd 

fastighet. Han nämnde vidare att försök att få museiguider hittills inte gett resultat men att försöken 

fortsätter.      

§ 15 Mötets avslutande 

Mötets ordförande förklarade kl. 13.25 höstmötet avslutat. Sven Hugosson tackade Lars Larsson, 

med ord, blomma och bok för utmärkt ledda förhandlingar.  

Avslutande 

 

Förteckning över bilagor 

1. Närvarolista (endast till originalprotokollet) 

 

 Vid protokollet: Justeras: 

 

 

          

        Jörgen Thulstrup                                                                          Lars Larsson 

        Mötessekreterare         Mötesordförande   

                 

      

 

        Thea Nilsson        Jan Engman   

        Justerare                                                                                       Justerare 
 

 
Efter mötet intogs kaffe med tillbehör. Därefter underhöll Benny Johanson och Jörgen Toresson  med sång och musik i en timme. 
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