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Protokoll fört vid årsmöte med österåkers hembygds_
och fornminnesförening
söndagen den 14 april 2019

i § 5 Kallelse till mötetjämte ftirslag till ctagordning samt verksamhetsberättelse, resultat- och Dagordning' balansräkningftrr2018 harutilintstiltmedleämu*ua., ia marc201g. Dagordningengodkåindes.
Mötesordftiranden kontrollerade att nåirvarolista, tillika röstkinga, ranns fi;il;J;'rh pekade isammanhanget på nagra ordningsregler :- Endast niirvarande medlemmar fiir rösta.- Protokollet skall yara ett beslutsprotokoll.

- Yrkanden fär gö1as endast i anslutning till de ärenden som finns på dagordningen.- Beslut kanbarafattas om iirenden ,om finns på dagordningen.

Mötessekreteraren redogiorde for stadgarnas bestämmelser varefter mötet beslutade att godkänna utlysandeutlysandet av mötet. *LL suu^oru

Närvarande: 42 personer, enr. närvarorista i biraga tilr originarprotokoflet.

§ 1 ÖHF:s ordftirande sven Hugosson hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet.

§ 2 Lars Larsson valdes till ordforande ftir årsmötet. Han tackade fiir ft)rtroendet.

\ § S Jörgen Thulstrup valdes till mötessel«eterare.

§ 4 Att tillsammans med mötesordftiranden justera årsmötets protokolt valdes Thea Nilsson och JanEngman.

§ 9 Mötet beslutade att fastställa resultat oqh balansräkningarna ftir 201g.

t- i 10 Mötet beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet ft)r verksamhetsåret 201g. Mötes-ordfdranden tackade styrelsen fijr ett väl utftirt arbete.

§ 11 Genom frllnadsval utsågs Lars Valentin till styrelseledamor under är Z0lg.

§ 12 Till valberedning omvaldes Kristina Lemon och Ingemar Jansson. Jan Engman anmälde att har intelängre önskade ingå i valberedningen. Mötet uppoiog till styrelsen att till höstmötet komma medfdrslag till ny ledamot i valberdningen. Kristinåi"*Jn valdes som sammankallande.

§ 7 verlsamhetsberättelsen, inklusive bokslute! var utsänd med kallelsen till årsmötet. Inga frågor verksamhets-fi)rekom. Mötet beslutade att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. berättelse och
bokslut

§ 8 Revisorn Jessica Boll fiiredrog revisionsberättelsen i vilken hon och revisorssupplenaten carl-Göran ReyisionsberättelseBackgård tillstyrker att resultat- ochaalaasräkningen fastställs och atr rtvr"l..å't."iliu,
/ ansvarsfrihet ftir det gångna verksamhetsåret. Det iåder god ordning o"rrär"6r.aäiigh"t it fdreningens räkenskaper' Mötet beslutade, dels attläggaverksamhetsberättelsen o.r, iåt rtut"t titthandlingarna, dels att godkåinna revisionsberättelr.n. ""
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§ 13 Mötessekreteraren anmälde att datum for höstmötet av styrelsen har fastställts till söndagen den l7 Datum för höst-november 2019 kL.13. Mötet hade inget att invända mot detta datum. Motioner skall eniigt mötetstadgarna vara inlämnade senast den I september.

§ 14 MotionstidBn har, enligt stadgarn4 utgått den I mars. Inga motioner har inkommit.

§ 15 Föreningens ordfiirande sven Hugosson utd.elade ftiljande av styrelsen beslutade uhnärkelser ftirengagerat och fortjänstfu llt arbete:
' öHF:s diptomtil Mats Gilrners, Monica Risberg och Gerhard Nuss. ,;-*.
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- ÖHF:s guldnåttillBjörn Pålhamar och Margareta Sjögren.
- Hedersmedlemskap i öHF till Ingemar Jansson, Irma Hägerstedt och Lars Valentin.
- Sveriges Hembygdsförbunds hedersnål med lagerkrans till Hans Rockberg.

§ 16 Mötesordftiranden anmälde att Gehard Nuss efter mötet kommer att kort orientera Övriga frågor

om aktuellt arbete med föreningens Web-sida,
Hans Rockberg kommer därefter att orientera om Stockholms låins hembygds-
förbunds årsmöte den lapril.
Inga övriga frägor ftirekom.

§ 17 ÖHF:s ordftirande Sven Hugosson tackade Lars Larsson ftir hans insats som mötesordftirande Avslutande
och ftirklarade årsmötet avslutat.

GerhardNuss inledde med att ange afr.ÖHF behåller sin inloggningsadress milstolpen.org. Han niimnde bl.a. afr.Web-sidan
moderniserats med Sveriges Hembygdsftirbunds hemsida som ft)rebild, vilket gett många fordelar. Det finns omfattande
valrnöjligheter i menyn. Klicka på + for att ffi upp önskat val.

i.- Hans Rockberg giorde reklam for Hembygdsftrbundets kryssningsresa 8 och 9 september med temat "300-åLrsminnet av

rysshfiningama i skiirgården". Hans nämnde vidare att de som iir inkesserade av att ffi tidningen Ledungen bör höra av sig till
sflrelsen.

_ Efter årsmötesftirhandlingarna serverades kaffe varefter Micke Kressler och Christoffer Hallgren tog oss

( med på en mycket uppskättad musikalisk resa med nedslag i Sverige, Norge, Scotland octr lrtand, pa
segelfarfyg över Atlanten samt i USA.

Vid protokollet

Bilaga till originalprotokollet: Närvarolista

LarsLarssotr , *''1. . J
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