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Protokoll fört vid årsmöte med Skedevi Hembygdsförening i Hävla SK:s 
klubblokal söndagen den 14 april 2019

§1 Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande för mötet väljs Bert Hellman och till sekreterare Agneta Lundström.

§ 2 Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst
Kallelsen till årsmötet godkänns.

§3 Val av två protokollsjusterare
Inger Appelqvist och Anne-Marie Ajax väljs.

§4 Styrelseberättelser
a) Verksamhetsberättelse för 2018
Ordföranden sammanfattar innehållet. Verksamhetsberättelsen i sin helhet finns som
bilaga på årsmötet, se bilaga 1. Verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna.
b) Ekonomirapport för 2018
Kassören sammanfattar innehållet. Sammanställningen i sin helhet finns som bilaga
på årsmötet, se bilaga 2.
c) Budget för 2019
Budget för 2019 presenteras och fastställs, se bilaga 3.

Situationen verksamhetsmässigt och ekonomiskt uppfattas som tillfredsställande.
Föreningen har ca 270 medlemmar och fler eftersträvas.

§5 Revisionsberättelse och fastställande av balans- och resultaträkning
Inger Apelqvist läser upp revisionsberättelsen och föreslår att mötet beviljar styrelsen 
ansvarsfrihet. Bokslutet för 2018 fastställs och läggs till handlingarna, se bilaga 2.

§6 Fråga om ansvarsfrihet
Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsår 2018.

§7 Val av ordförande för en tid av 2 år
Bert Hellman väljs till ordförande, omval.

§8. Val av 3 övriga styrelseledamöter för en tid av 2 år
Anders Bäckman, Sixten Karlsson och Ulla Köhler, omval.
Valda 2018 är Ronny Ericsson, Kerstin Ericsson och Majvor Ericsson.

§9. Val av 3 styrelsesuppleanter för en tid av 1 år
Ulla Carlsson, nyval. Agneta Lundström och Åke Pettersson, omval.
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§10 Val av 2 revisorer och 2 ersättare, 1 år
Inger Apelqvist och Kristina Molberg, omval. Ersättare: Kjell Lundström och Clas Pettersson, 
omval.

§11 Val av valberedning
Inga Axelsson, omval. Karin Gustavsson, nyval och Anita Larsson, omval.

§12 Val av ombud till regionalt hembygdsförbund
I första hand ordföranden, därefter vice ordföranden och ev övriga representanter som  
utses av styrelsen.

§13 Fastställande av årsavgift
Avgiften 2019 är oförändrad, dvs 150 kr för enskild medlem och 250 kr för familj.

§14 Behandling av styrelsens förslag
Verksamhetsplan för 2019
Planen presenteras, se bilaga 4. Niklas P är tillfrågad ciceron vid Tisenöutflykten. På mötet 
framkommer att kanske även någon från samfällighetsföreningen kan medverka.
Verksamhetsplanen fastställs.

§15 Behandling av motioner
Inga motioner har inkommit.

§16 Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§17 Mötet avslutas
Ordföranden tackar de närvarande, drygt 30 medlemmar, för visat intresse och avslutar 
mötet.

Vid protokollet

Agneta Lundström

Justeras:

Bert Hellman Inger Apelqvist Anne-Marie Ajax


	Protokoll fört vid årsmöte med Skedevi Hembygdsförening i Hävla SK:s klubblokal söndagen den 14 april 2019

