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Protokoll fört vid årsmöte med
Othem-Boge Hembygdsförening
torsdagen den 14 mars 20L9
Plats: Slite Församlingshem kl. 19.

S 1. Mötets öppnande.
Ordförande Erland Gardell hälsade de närvarande medlemmarna hjärtligt välkomna.
Han inledde med en kort resum6 över vad föreningen gjort under året.

S 2. Godkännande avdagordningen.
Dagordningen godkändes i befintligt skick

5 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Till att leda dagens förhandlingar valdes Sture Gardell enhälligt.
Till att skriva dagens protokoll valdes Per Olof Karström.

S 4. Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst.
Sekreteraren redogjorde för hur mötet utlysts, dels genom annons under kvarnar i
dagstidningarna samt på föreningens hemsida.
Årsmötet beslöt att mötet är stadgeenligt utlyst.

S 5. Val av Wå justerare, tillika rösträknare.
Till att justera dagens protokollvaldes Kjell Gardelin och Bengt Engström.

I 5. Styrelsens berättelse, inklusive Sjöfartsmuseet samt ekonomiska redovisning.
Styrelsens berättelse var utlagd. Erland tog till orda och gick igenom den delen i häftet
Medlemskontakt som utgör styrelsens berättelse. Kjell Gardelin föredrog
Sjöfartsmuseets verksamhetsberättelse. Har redogjorde också för kommande projekt
som de kommer att arbeta med under året
Kassören Ronald Jakobsson redogjorde för föreningens ekonomi och konstaterade att
vår ekonomi är god. Även Sjöfartsmuseet redogjorde för sin ekonomi som visade på

ett minder underskott för verksamhetsåret. På en fråga om varför bidraget till änget

minska, svarade Erland att dat beror på att jordbruksverket ligger efter med

utbetalningarna till oss, samt att det finns för stora Hasselbuskar som hindrar gräset

att växa. Efter ytterligare några frågor om ekonomin lades både

verksamhetsberättelserna och de ekonomiska berättelserna till handlingarna.

$ Z Revisionsberättelsen.
Revisor Sture Gardell föredrog revisorernas berättelse.
Sjöfa rtsm useets be rätte lse fö red rogs av kassöre n.

Revisorerna föreslår årsmötet:
att resultats- och ba lansräkningarna fastställs.
att styrelsens beviljas ansvarsfrihet för det gånga verksamhetsåret.
Revisorernas berättelse lades till handlingarna.
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5 8. Fastställande av resultat- och balansräkningarna.
Årsmötet beslöt i enlighet med revisorernas rekommendation att godkänna resultats-
och balansräkningarna.

5 9. Fråga om ansvarsfrihet.
Årsmötet beslöt att i enlighet med revisorernas rekommendation bevilja styrelsen
ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Även Sjöfartsmus6ets styrelse
beviljades a nsvarsfrihet

5 10. Val av ordförande för kommande verksamhetsår.
Till ordförande for kommande verksamhetsår omvalde Erland Gardell.

S 11. Val av två ledamöter för kommande två verksamhetsår.
Omvaldes Ulf Blom, Birgitta Klintbom, Margareta Othberg och Margareta Smedberg
samtliga pä 2 är
Kvarvarande ledamöter: Robert Ström och Bengt Karlsson har ett år kvar

5 12. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.
Till ordinarie revisorer omvaldes Sture Gardell.
Till ordinarie revisor nyvaldes Mona Eldnor .

Till revisorssuppleanter nyvaldes lngrid Rosenberg och Magnus Qwist.

g 13. Val av wå ledamöter till Hembygdsförbundet.
Beslöts att styrelsen utser ledamöter till Gotlands hembygdsförbunds årsmöte.

S 14. Val av tre ledamöter till valberedningen.
Årsmötet beslöt att Gunni Löfqvist, Margareta Hörlin och Göran Lindahl utgör
valberedning för komma nde verksamhetsår. Gunni Löfqvist samma nkallande.

S 15. Fastställande av årsavgift för detta verksamhetsår.
Årsmötet beslöt att årsavgiften för verksamhetsår 2019 är oförändrat 100 kr för familj
och enskild. Sjöfartsmuseets avgift fastställdes till 100 kr.

5 16. Förslag från styrelsen.
Erland redogjorde för den verksamheatsplan som finns i medlemkontakt.
Verksamhetsplanen finns också på föreningens hemsida. Vidare meddelade ordf. att
Regionen kommer att lägga ut tomten och byggnaderna som finns på tomten till
försäljning. Vi har några år kvar på nyttjandeaWalet, så vi får se hur Regionen agerar i

frågan.
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Frågor att hänskjuta till styrelsen.
Göran Lindal väckte frågan om vi ska bilda en arbetsgrupp för att bevara kvarnen på

Lotsbeget. Kvarnen ägs av Regionen men de verkar inte vilja göra något åt den.

Tidigare har kvarnen rengjorts invändigt och fönster lagats på frivillig väg. Göran har
pratat med ansvarig på Regionen, Pernilla Jansson men inte fått något ordentligt svar

om kvarnen. Om vi ska jobba vidare bör kontakt tas med kulturansvarig på

Länsmuseet, {läs Fornsalen}. Båda styrelserna bör jobba med detta.
Frågan om att flytta anslagstavlan vid Sju Strömmar lyftes.

Kommer att bliett möte i'Boge Hembygdsgård om att Kjelvars Grav ska tillhöra Boge

socken.

Avtackningar.
lnga avtackningar fanns.

Mötets avslutning.
Då inget mer fanns på dagordningen avslutade mötesordföranden årsmötet och

överlämnade klubban till Erland som bjöd till fika med smörgåstårta.
Som underhållning hade vi Erik Ell som sjöng och spelade för oss.

Slite dag som ovan

Mötessekreterare.
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