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                                                                    Fört vid Söndrums hembygdsförenings             

                 årsmöte den 9 mars 2014 i Staffanssalen i    

                 närvaro av ca. 120 medlemmar 

                                                                              § 1                                                                                            

Årsmötet öppnades av ordföranden Rune Wahlbeck, som hälsade alla välkomna. 

Till minnet av de under året bortgångna medlemmar tändes ett ljus och hölls en tyst minut. Av dom 

bortgångna nämnde Rune Wahlbeck bl.a. Ann-Christin Carlén, som varit med i styrelsen i hela 16 å, 

varav 10 år som sekreterare och Clas  Johansson som till hembygdsföreningen skänkt ett stort antal 

fotografier.  

Gunilla Wahlbeck läste Karin Boijes dikt ”Önskan” 

                                                                            § 2                                                                                              

Den enligt stadgarna uppgjorda dagordningen fastställdes. 

                                                                             § 3                                                                                                      

Till ordförande att leda förhandlingarna utsågs hedersledamoten Boris Persson 

                                                                             § 4                                                                                                       

Till sekreterare för årsmötet utsågs Senni Svensson 

                                                                             § 5                                                                                               

Till att justera dagens protokoll valdes Karin Josefsson och Börje Petersson 

                                                                             § 6                                                                                            

Man fann att årsmötet var stadgeenligt utlyst. 

                                                                             § 7                                                                              

Verksamhetsberättelsen  genomgicks och lades med godkännande till handlingarna. 

                                                                            § 8                                                                                              

Rolf Johansson föredrog resultat- och balansräkning vilka fastställdes av årsmötet. 

Revisor Ingrid Hylander läste upp revisionsberättelsen som godkändes. 

                                                                           § 9                                                                                             

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. 

                                                                           § 10                                                                                                

På styrelsens förslag beslutades om en höjning av medlemsavgiften för 2015, till 150 Kr för familj och 

75 kr för enskild medlem.  

                                                                           § 11                                                                                          

Stiftelsen Hertz Minnes årsredovisning presenterades av Kjell Pihl  och fråga om ansvarsfrihet 

upplästes av Bo Keck. Dokumenten lades med godkännande till handlingarna. 

                                                                             § 12                                                                                         

Styrelsen för Hertz Minne beviljades ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar 

                                                                             § 13                                                                                             

Till ordförande för Söndrums hembygdsförening  på 1  år valdes Jörgen Andersson (nyval).  

Till ordinarie styrelseledamöter på  2 år valdes Rolf Johansson, Kerstin Persson och Eva Håkansson 

(omval). Kvarstår 1 år Marianne Odermalm, Thomas Adolfsson och Kerstin Hallén. 
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Till ersättare i styrelsen valdes på 2 år Rut Petersson och Siv Elenvik (omval), Eva Berg (nyval ) 

Fyllnadsval 1 år Roy Svensson.  Kvarstår 1 år Kjell Andersson och Bengt- Erik Johansson.  

Till revisor på 2 år valdes Bo Keck (omval). Ingrid Hylander kvarstår som revisor 1 år. 

Till revisorsersättare på 2 år valdes Ingeborg Bjöörn (omval), kvarstående ersättare 1 år Bo 

Henningsson.  

                                                                           § 14                                                                                                

Till kaffekommitté  valdes på 2 år Kerstin Kjellström, Gunilla Nickolausson och Inger Karlsson (omval). 

Kvarstår 1 år Bodil Svensson (smk) och Erna Jansson. 

Till utflyktskommitté valdes på 2 år Kerstin Johansson (omval).  

Kvarstår 1 år Per-Axel Bodetoft (smk) och Kurt Ekström. 

Till arkiveringskommitté valdes på 2 år Marianne Bodetoft (smk) och Erna Jansson (omval). Nyval på 

2 år av  Hans Svensson  

Kvarstår 1 år Iris Sjöberg, Birgit Andersson och Eva Håkansson. 

It kommitté valdes på 2 år Rolf Johansson (omval). Kvarstår 1 år Thomas Adolfsson och Carl-Erik 

Rydberg.  

Redaktionskommitté valdes på 2 år Boris Persson och Carl-Erik Rydberg (omval).  

Kvarstår 1 år Bo Keck (smk) och Marianne Bodetoft.   

Gårdskommitté valdes på 2 år Anders Nickolausson och Lars Holmberg (omval).  

Nyval på 2 år av Jan Larsson.  Kvarstår 1 år Kjell Andersson (smk) och Jan Benninger. 

Studiekontakt utses av styrelsen 

Studieledare utses bland deltagarna i studiecireln 

Representation i Trottabergs Samfällighetsförening och i Söndrums och Trottabergs skifteslag samt 

kretsstyrelse utses av styrelsen 

                                                                           § 15                                                                                                

Till valberedning omvaldes på 1 år  Har varit Hans Svensson och  Ingrid Hylander. Styrelsen fick i 

uppdrag att utse en tredje person. 

                                                                            § 16                                                                                            

Stiftelsen Hertz Minne. 

Till styrelse för stiftelsen Hertz Minne valdes för 2 år Kjell Pihl (omval), nyval för 2 år Siw Källqvist och 

Liss Olof Persson.  Fyllnadsval på 1 år Torgny Liabäck.  Kvarstår 1 år gör Roland Adler. 

Till ersättare på 2 år valdes Lennart Ranagården (omval). Nyval 2 år för Erik Wiktorén och Calle 

Carlsson.  Fyllnadsval på 1 år  Marcus Jonstad. Kvarstår 1 år gör Rolf Gustavsson.  

Mötet beslutade att Hans Svensson och Senni Svensson blir adjungerande ledamöter. 

Till revisor valdes på 1 år Bo Keck . Ersättare på 1 år  Roland Pihl. (nyval)  

Per Olof Andersson KPMG utsedd av kommunen.  

                                                                         § 17                                                                                           

Beslutades att ombud utses av styrelsen i varje enskilt fall.  

                                                                          § 18                                                                                             
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Rune Wahlbeck informerade om att Söndrums hembygdsförening hade av Sveriges Hembygdsförbund 

blivit ombedda att göra en uppskattning av antal utförda timmar av ideellt arbete under 2013. 

Resultatet blev att cirka  5900 timmar av ideellt arbete har utförts och med en enligt EU 

rekommenderad timkostnad av 180 kr/tim skulle detta vara värt ca. 1 062 000 kr. 

Rune Wahlbeck uttalade ett varmt tack för ett gott arbete under året till alla i styrelsen och 

kommittéerna.                                                                                                                                            

Blommor och ett tack för deras arbete i styrelsen fick, Karin Josefsson och Leif Borgling. 

Då nu Rune Walbeck slutar med sina styrelseuppdrag framförde han sitt innerligga tack till  alla i 

styrelsen och i kommittéer som under hans tid som ordförande stöttat  och varit honom behjälplig.  

Rolf Johansson avtackade Rune Wahlbeck med blommor och en gåva från Hembygdsföreningen.  Rolf 

nämnde att Rune varit den drivande kraften bakom att hembygdsföreningen nu kan ståta med ett 

eget museum.  Även Boris Persson framförde ett tack till Rune för gott samarbete under många år.    

För långt och hängivet arbete i föreningen utnämndes Rune Wahlbeck till hedersmedlem. 

                                                                         § 19                                                                               

Mötesordföranden Boris Persson tackade mötesdeltagarna och särskilt alla i styrelsen och 

kommittéerna för deras hängivna arbete under det gångna året, han överlämnade därefter 

ordförandeklubban  till den nyutnämnde ordföranden Jörgen Andersson, som tackade för 

förtroendet, samt avslutade mötet. 

Efter möte serverades kaffe med hembakade kakor. 

Torgny Ahlgren från föreningen gamla Halmstad, visade filmen från kung Karl XVI Gustavs och 

drottning Silvias Eriksgata genom halland 2-4 juni 1981, samt från Halmstadsrevyn med Palle och Roy 

när dom spelade Helan och Halvan. 

Som avslutning på ett trevligt och välbesökt årsmöte hölls lotteri där vinsterna utgjordes av 

stenugnsbakat bröd från Hembygdsgården.  

 

 

 

Senni Svensson    Boris Persson  

Sekreterare     Ordförande 

 

 

Karin Josefsson    Börje Petersson 

Justerare     Justerare 


