
Skedevi Hembygdsförening – Årsmöte 2018

Protokoll fört vid årsmötet med Skedevi Hembygdsförening i Hävla SK:s klubblokal 
söndagen den 15 april 2018 kl. 14.00- 14.30.

Mötet öppnades av vice ordförande Bert Hellman, som hälsade alla välkomna till Skedevi 
Hembygdsförenings årsmöte.

§ 1.Val av ordförande och sekreterare för mötet.

Till ordförande för mötet valdes Bert Hellman, till sekreterare valdes Ulla Köhler.

§ 2. Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst.

Kallelsen till årsmötet godkändes.

§ 3. Val av 2 protokolljusterare tillika rösträknare valdes Kerstin Ericsson och Anders 
Bäckman.

§ 4. Styrelseberättelse.

a/ Verksamhetsberättelse 2017 lästes upp av Bert Hellman, fanns även som bilaga på 
årsmötet, medföljer som bilaga 1.

b/ Ekonomirapport 2017 lästes upp av kassören Ronny Ericsson.

c/ Budget 2018, även den lästes upp av kassören Ronny Ericsson.

Både Ekonomirapporten och Budget för 2018 fanns som bilagor på årsmötet, medföljer som 
bilaga 2+3.

§ 5. Revisionsberättelsen och fastställande av balans och resultaträkning, lästes upp av Inger 
Apelqvist. Hembygdsföreningens balans och resultaträkning godkändes, medföljer som bilaga
4. 

§ 6. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. På revisorernas inrådan beslöts om ansvarsfrihet
för styrelsen, verksamhetsåret 2017.

§ 7. Val av ordförande.

Bert Hellman valdes till Ordförande på 1 år ( fyllnadsval).

§ 8. Val av 3 styrelseledamöter för 2 år.

Ronny Ericsson, omval, Kerstin Ericsson, omval. Ny ledamot Majvor Ericsson. Ny ersättning 
för Ärnbrandt ( fyllnadsval 1 år ) Anders Bäckman.

§ 9. Val av 3 styrelsesuppleanter för 1 år.



Birgitta Wärn omval. Nyval Åke Pettersson, Nyval Agneta Lundström.

§ 10. Val av 2 revisorer och 2 ersättare för dessa.

Ordinarie omval: Inger Apelqvist och Kristina Molberg. Ersättare omval: Clas Pettersson och 
Kjell Lundström, alla valda på 1 år.

§ 11. Val av valberedning.

Omval: Anita Larsson sammankallande, Inga Axelsson, Ulla Carlson, valda på 1 år.

§ 12. Val av ombud till förbundskonferenser.

Ordförande i första hand, vid förhinder vice ordförande och därefter utser styrelsen 
representant.

§ 13. Årsavgift för 2019.

Årsavgiften oförändrad, för enskild medlem 150 kr.och för familj 250 kr

§ 14. Behandling av förslag från styrelsen.

a/ Verksamhetsplan för 2018: Program för aktiviteter + byggnads underhåll, bilagor fanns på 
mötet. Bilaga 5.

§ 15. Behandling av motioner.

Inga motioner har inkommit.

§ 16. Övriga frågor.

Avtackning av avgående ordförande Lena Melin.

Lena Melin kunde ej närvara på grund av personliga skäl.

Några övriga frågor fanns ej.

§ 17. Avslutning.

Mötets ordförande Bert Hellman tackade de närvarande medlemmar c:a 40 st. för visat 
intresse och avslutade årsmötet.

Efter avslutat möte såldes lotter och Kaffe samt böcker.

Bert hälsade sedan Håkan Magnusson och Henry Johansson från Ändebol välkomna, som 
kom för att berätta och visa bilder om Tisnare Kanals historia. Vilket blev mycket uppskattat.

Vid Protokollet Ulla Köhler

Ordförande: Bert Hellman

Justeras: Kerstin Ericsson                              Justeras: Anders Bäckman


