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Södra Vings hembygdsförening SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

   Sammanträdesdatum 

Årsmöte   2017-09-03 

 

 

Plats och tid   Bogastugan, Tolkabro, kl. 15.00 – 16.15 

 

Närvarande medlemmar  Närvaroförteckning enligt bilaga 

   

Mötet inleds med att Ingrid Öhlund till minne av Lars Lidar läser 

hans egna dikt ”Ljumma sommarvind …” och därefter blir alla 

stilla en stund och minns vännen Lars. 

   

  § 1 

 

Öppnande  Ordförande Ingrid Öhlund hälsar de närvarande välkomna och 

  öppnar mötet. 

 

  § 2 

 

Val av ordförande och Till ordförande väljs Ingrid Öhlund och till sekreterare väljs 

sekreterare vid årsmötet Gull-Britt Andersson.    

 

  § 3 

 

Val av justerare tillika Till att justera dagens protokoll och tillika rösträknare väljs Bengt  

rösträknare  Samuelsson och Gunnel Johansson. 

 

  § 4 

 

Godkännande av före- Föredragningslistan för årsmötet godkänns. 

dragningslistan 

 § 5 

 

Godkännande av kallelse Kallelse till årsmötet har skett genom annonsering i Ulricehamns 

Tidning, Föreningsguiden i samma tidning, föreningens eget års- 

program 2017 samt på föreningens hemsida. Formerna för mötets 

utlysande godkänns. 

  

 § 6 

 

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2016-2017, bilaga 1, 

föredras och kommenteras av ordföranden. 

 Årsmötet beslutar lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. 
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 § 7 

 

Ekonomisk årsredovisning Årsredovisning för verksamhetsåret 2016-09-01 – 2017-08-31 

föredras och kommenteras av kassaförvaltaren Anders Nyström. 

Av redovisningen framgår att årets resultat utgörs av ett överskott 

med 322 kronor samt att eget kapital uppgår till 423 124 kronor, 

bilaga 2. 

Årsmötet beslutar lägga den ekonomiska årsredovisningen till 

handlingarna. 

 

  § 8 

 

Revisionsberättelse Ulf Carlsson läser upp revisionsberättelsen, varav framgår att 

revisorerna föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det 

gångna årets verksamhet, bilaga 3.  

Årsmötet beslutar lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 

 

§ 9                                                                                                                                                                                 

 

Fråga om ansvarsfrihet Årsmötet beslutar bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhets- 

året 2016-09-01 – 2017-08-31. 

 

 § 10 

 

Val av ordförande  Till ordförande för verksamhetsåret 2017 – 2018 omväljs enhälligt 

Ingrid Öhlund. 

 

 § 11 

 

Fyllnadsval till styrelsen Till styrelseledamot för 1 år fram till 2018 efter Lars Lidar väljs  

för 1 år till 2018 Anders Davidsson. 

 Till styrelsesuppleant för 1 år fram till 2018 efter Lennart Johans- 

son, som önskat avgå, väljs Margareta Öman, nyval. 

 

 § 12 

 

Val av styrelseledamöter Till styrelseledamöter för 2 år fram till 2019 väljs: 

för 2 år till 2019 Gull-Britt Andersson, Margareta Johansson och Monica Nilsson, 

omval, samt Anders Nyström, nyval.  

 

 § 13 

 

Val av suppleanter för Till styrelsesuppleanter för 2 år fram till 2019 väljs: 

2 år till 2019  Jan-Erik Magnusson, omval, och Birgitta Asp, nyval.  

  

 § 14 

 

Val av revisorer och Till revisorer för 1 år fram till 2018 väljs: 

ersättare Ulf Carlsson och Jan-Olof Pettersson, båda omval 

 Till ersättare för samma period väljs: Bengt Asp, omval 
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 § 15 

 

Val av arbetskommittéer Anläggning och underhåll: Konrad Samuelsson, Bengt Björling  

1 år till 2018 och Lennart Öman, samtliga nyval, samt Yngve Håkanson,  

 Lennart Johansson, Jan-Olof Pettersson och Karl-Åke Thorstens-

son, samtliga omval. 

 

 Utställningar: Cecilia Fridén och Tommy Samuelsson båda nyval 

 

 Inventariekommitté: Monica Nilsson, Gull-Britt Andersson och 

Dagmar Lennartsson, samtliga omval 

  

 Resor: Karl-Gustav Fridén och Birgitta Holmedal, båda nyval 

 

 Serveringskommitté: Monica Nilsson, Birgit Gustafsson och 

Gunvor Lundgren, samtliga omval, samt Margareta Johansson och 

Margareta Öman, båda nyval. 

 

Torpkommitté: Gunnar Öhlund, Lena Adolfsson, Gerhard Fridén 

och Ingrid Öhlund, samtliga omval, samt Claes-Göran Hellqvist, 

nyval 

 

 Tolkabro vägsamfällighet: Ingrid Öhlund, ordinarie, samt 

Gerhard Fridén, ersättare, båda nyval 

 

 Hemsidan: Tommy Johansson, omval. 

 

 Stugvärd: Gerhard Fridén, omval                            

 

Vald sammankallande i respektive kommitté är understruken. 

 

 § 16 

 

Val av valberedning I valberedningen är Ulf Carlsson på tur att avgå. Årsmötet beslutar 

att till ledamot i valberedningen för 3 år omvälja Ulf Carlsson samt 

att som sammankallande för 1 år utse Karl-Gustav Fridén, som till- 

sammans med Gunilla Pettersson kvarstår som ledamöter enligt 

beslut av tidigare årsmöten. 

 

 § 17 

 

Årsavgift för 2018 Årsmötet beslutar på förslag från styrelsen att avgiften för 

medlemskap i föreningen för år 2018 skall vara enligt följande:   

50 kronor per person och ständigt medlemskap 500 kronor per 

person.  
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§ 18 

 

Övriga frågor Dagmar Lennartsson tar upp frågan om samarbetet med Studieför- 

bundet Vuxenskolan i samband med föreningens studiecirklar 

”Åkrar och ängar” och ”Bygden berättar”. Vidare ställs fråga om 

vilka regler som gäller för användning av studieförbundets logotyp 

på föreningens publikationer och hemsida. 

 Årsmötet beslutar överlämna ärendet till styrelsen. 

 

 Kerstin Håkanson informerar om arbetet med att i studiecirkelform 

komplettera hembygdsboken ”Södra Ving – då och nu” med namn 

på personer och platser som finns i boken. Arbetet startade redan 

2013 och det insamlade materialet är nu sammanställt för att 

därefter tryckas upp och utgöra ett supplement till hembygds-

boken. 

 Årsmötet beslutar med tacksamhet över det nedlagda arbetet 

överlämna materialet till styrelsen för beslut om vidare åtgärder. 

 

 Karl-Gustav Fridén tar upp fråga om båtplatsen vid Bogastugan. 

 Årsmötet beslutar överlämna ärendet till styrelsen. 

 

 § 19 

 

Avslutning Ingrid Öhlund förklarar årsmötesförhandlingarna avslutade. 

 

 Till de ledamöter som nu lämnar sina uppdrag i styrelsen och 

kommittéerna riktar ordföranden ett varmt tack för deras insats för 

föreningen. En gåva och blommor överlämnas till Lennart 

Johansson, som varit med i styrelsen i 35 år och tillika dess 

ordförande i 10 år, Inger Andersson, som varit med i serverings- 

kommittén sedan den inrättades för 16 år sedan och tillika dess 

samordnare, Kerstin Håkanson, som varit styrelseledamot i 12 år 

och tillika studiecirkelledare och genomförare av hembygdsboken 

”Södra Ving – då och nu” samt Konrad Fridén, som var ledamot i 

anläggningskommittén sedan 2012.  

 Blommor överlämnas också till Cecilia Fridén som anordnat årets 

sommarutställning i Lillboga. 

       

Underskrift   

 

  __________________________ 

  Gull-Britt Andersson, sekreterare    

   

__________________________           

 Ingrid Öhlund, ordförande                 

   

__________________________ ______________________

 Bengt Samuelsson  Gunnel Johansson 

     


