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Under året har en översyn av medlemsregistret påbörjats så att det ska bli aktuellt och uppdaterat. Detta 
arbete är inte avslutat. 2012 hade föreningen 232 medlemmar varav 158 ständiga medlemmar och 74 
årsbetalande medlemmar.  
 
Styrelsen har haft 12 ledamöter (vald till år 20xx) 
Ulla Herlitz, Styrsö, ordförande (2014) 
Ulla Hillberg, Donsö, vice ordf. och ansvar galleriet (2014) 
Peter Andersson, Styrsö, ansvar webb och nyhetsbrev (2014)  
Inger Bergdén, Styrsö, ansvar Kryddgården (2015) 
Lotta Ekvall, Styrsö, ansvar julmarknaden (2014) 
Peter Friberg, Styrsö, ansvar biblioteket (2014) 
Kjell Gustafsson, Styrsö, kassör (2014) 
Katarina Kretzschmar, Donsö (2014) 
Rachel Lekholm, Styrsö (2015) 
Jan-Erik Nilsson, Styrsö (2015)  
 
Marinette Törnqvist, Styrsö, ansvar museet och dokument (2015) 
Carl Arne Viknander, Donsö, ansvar museet (2015) 
 
Till revisorer omvaldes på årsmötet 2013 John-Gunnar Carlund (2015) och Eva-Karin Johansson (2015), 
och till valberedning Jan Kartengren (2014) och Bert Karlsson (2014) samt Jan Ericsson (2014). Styrelsen 
har entledigat Jan Ericsson från uppdraget.  
 
Dessutom har intendent Gunilla Petrén ansvarat för inköp av böcker. 
 
Under 2013 har styrelsen haft 8 protokollförda sammanträden samt ett antal arbetsmöten på museet, 
Öbergska och Kryddgården. Museet vid Kyrkeklevet har som vanligt varit öppet för besökare under 
sommaren på tisdagar. Föreningen har erbjudit och genomfört några guidade turer. I Öbergska huset har 
Kryddgården, Galleriet och Hembygdsrummet varit öppna under sommaren. Årets tema har varit research 
och en mycket välbesökt och uppskattad fotoutställning på Öbergska med Hedda Ekman som var 
sommarboende på Styrsö i slutet av 1800-talet. Hembygdsdagen genomfördes 29 juni med ett flertal 
intressanta miniföredrag på Öbergska. Den sedvanliga julmarknaden hölls första adventhelgen.   
 
Under året har ledamöter skött om föreningens hus, kryddgård och föremål. Föreningen har sökt och fått ett 
bidrag på 5000 kr av Hela Sverige ska leva/Göteborgsregionen för inköp av växter och förbättringar i 
kryddgården. Ulf Carlberg har forskat om ’smörbaggen’ som finns på museet. Läs om den på vår hemsida.  
 
Konstnären Torbjörn Pettersson har hyrt Finkan. Carina Carlund har hyrt kafélokalen under sommaren 2013. 
Nu har kaféet fått ny regi när barnen Michael och Isabelle Carlund tagit över. SDF Västra Göteborg har 
fortsatt hyra lokal på Öbergska för äldreträffen. Övervåningen ’2rok’ på Öbergska har varit uthyrt då och då 
för föreningsmöten och kurser.  
 
Vår hemsida på www.hembygd.se/styrso har fått mycket nytt och innehåller nu 112 sidor med 453 bilder 
och 50 andra filer som tex ljudinspelning av Styrsövalsen. Föreningen har börjat ge ut ett elektroniskt 
nyhetsbrev ”Aktuellt från bygden”.  
 
Det var i stort året 2013 som gått - ett aktivt år -  även om inte alla detaljer kommit med!   



 

Styrsö Sockens Hembygdsförening 
Årsmöte med kaffe & kaka och föredrag av Sune Karlsson om Skärgården förr i tiden  
29 mars 2014 på Styrsöskolan, Musiksalen  
 
 
Dagordning 

1. Val av ordförande för mötet 
2. Val av sekreterare för mötet 
3. Val av två justeringspersoner 
4. Frågan om årsmötet blivit behörigen utlyst 
5. Styrelsens berättelse; årsberättelse och ekonomisk berättelse 
6. Revisorernas berättelse 
7. Ansvarsfrihet för styrelsen 
8. Framställning från styrelsen eller motioner från medlemmar 
9. Val av styrelseordförande 

‐ Valberedningens förslag  
10. Val av styrelseledamöter 

‐ Valberedningens förslag 
11. Val av revisorer 
12. Val av valberedning 
13. Styrelsen förslag till stadgeändring 

Nuvarande lydelse: 
3. Styrelse 
a. Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av minst tolv, högst fjorton 
ledamöter………… 

Ny lydelse: 
3. Styrelse 
a. Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av minst sex, högst aderton 
ledamöter………… 

  
14. Inga motioner har inlämnats men det kanske finns övriga frågor att diskutera 
15. Årsmötet avslutas 

 

 


