
 

 

 Mötet skulle behandla verksamhetsåret 2015. I Styrsöskolans musiksal 
hade 34 personer samlats, där Ulla Herlitz välkomnade oss och förevisa-
de inledningsvis en gammal sockerlåda med sockertång. 

Ordförande, sekre-
terare, justerare  

Till ordförande valdes Henrik Bergdén, som öppnade årsmötet. Den pre-
senterade dagordningen godkändes. Till sekreterare valdes Peter Anders-
son och till justeringspersoner Hans Carlsson och Margareta Larsson. 

Utlysning Årsmötet beslöt efter ordförandens fråga att det var behörigen utlyst. 

Årsberättelser Ulla Herlitz gick igenom de skriftliga dokumenten; verksamhetsberättel-
sen, resultatrapport och balansräkning, vilka bifogas detta protokoll. Inga 
anmärkningar framfördes. 

Revisorernas rap-
port, ansvarsfrihet 

Revisorerna, Eva Karin Johansson och Rolf Törnqvist rapportade om sin 
granskning, vilken inte hade omfattat undertecknande av föregående 
årsmötesprotokoll. En justering hade överenskommits med kassören att 
ränta för 2015 om kr 233,61 som inte hade bokförts, skulle överföras till 
redovisningen för 2016. Revisorerna påpekade att kapitalet på plusgiro-
kontot bör flyttas till sparkonto, där det kan bindas för viss tid för att 
möjliggöra ränta. Därefter föreslog revisorerna ansvarsfrihet för styrel-
sen, vilket beviljades av årsmötet. Rapporten bifogas detta protokoll. 

Motioner, förslag Inga motioner eller förslag för styrelsen att behandla hade inkommit. 

Val av funktionärer Enligt valberedningens förslag valdes Ulla Herlitz till föreningens ordfö-
rande för 2016. 

Nyval för två år: 
Filippa Hellberg-Johansson, Styrsö 
Jan Jägevall, Styrsö 
Göte Westberg, Brännö 

Omval för två år: 
Lotta Ekvall, Styrsö 
Louise Nyman, Styrsö 

Valda för två år vid förra årsmötet 
Inger Bergdén 
Rachel Lekholm 
Carl-Arne Viknander 

Summa nio ledamöter i styrelsen 

Revisorer valda för två år vid förra årsmötet 
Rolf Törnqvist 
Eva Karin Johansson 

Valberedning vald för två år vid förra årsmötet: 
Jan Kartengren 
Bob Göthman 

Övriga frågor Förslag från Jan Kartengren om stadgeändring att revisorerna skall in-
rymma föregående årsmötesprotokoll i sin granskning. 

Fråga om eventuellt bidrag till reparationer av våra byggnader besva-
rades med att sådana sökts tidigare med avslag som resultat. Styrelsen 
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arbetar fortlöpande med att undersöka möjliga bidrag. 

Önskemål om underhållsplan för byggnaderna framfördes av Rolf 
Törnqvist. 

På fråga om förestående reparation av Ryggåsstugan redogjorde Peter 
Andersson för inkommen offert. Överblivet byggmaterial skall borttrans-
porteras av medlemmarna. Henrik Bergdén uppmanade medlemmarna till 
frivilligt arbete på byggnaderna för att spara kostnader. 

Jan Kartengren hänvisade till webbplatsen styrso.nu/kryddor/ och efter-
frågade plan för odlande av örter, vilket besvarades med att redan in-
nevarande månad skulle en manstark satsning göras med grävning och 
annat. 

Frågan om huruvida det ständiga medlemskapet skulle kvarstå besvara-
des med att vi inte har för avsikt att ändra det, men att många i den kret-
sen ändå betalar årlig medlemsavgift. 

Webbmaster Peter Andersson förklarade att han har för avsikt att fort-
sätta sitt uppdrag som tidigare, men efterlyste samtidigt sådana berättel-
ser som Hembygdsförbundet i samband med sitt 100-årsjubíleum puffar 
för. 

Henrik Bergdén informerade om det ö-omfattande samarbetet mellan 
Styrsös föreningar i det nybildade forumet SiS, samt att det även initie-
rats ett liknande samarbete i för alla öar i Södra skärgården. 

Avslutning Ulla Herlitz tackade avgående styrelseledamöter med varsin present, 
varpå Henrik Bergdén förklarade det formella mötet avslutat. 

Efter kaffe och kaka underhöll oss Mats Havström med ett intressant fö-
redrag om Botaniska trädgården och arbete med insamling av växter i 
Kaukasus. 

 
 
 
 
Henrik Bergdén   Peter Andersson 
Ordförande    Sekreterare 
 
 
 
 
Margareta Larsson   Hans Karlsson 
Justerare    Justerare 
 
   
Detta är en elektronisk textkopia av det undertecknade prototokollet, som förvaras på 
Föreningens kansli, där det kan uppvisas för intresserade. 



 

       
 
Styrsö Sockens Hembygdsförening 2015  ‐ Verksamhetsberättelse  
Efter årsmötet 28 mars 2015 har Hembygdförenings styrelse bestått av följande personer: 
Ulla Herlitz/ordförande, Ulla Hillberg/vice ordförande, Louise Nyman/Kassör samt Britta Allgurén, Peter Andersson, 
Inger Bergdén, Lotta Ekvall, Peter Friberg, Katarina Kretschmar, Rachel Lekholm, Carl Arne Viknander och Jan Östling.  
 
Föreningar har 308 medlemmar varav 126 är ständiga medlemmar.  Hembygdsförening är med i följande 
organisationer: Sveriges Hembygdsförbund, Göteborgs Hembygdsförbund, Hela Sverige ska leva, Södra Skärgårdens 
Turismutveckling och Styrsö i Samverkan. Vi har haft nio styrelsemöten. Varav det första den 10 januari då vi också 
hade styrelsefest – orkankvällen då Bratten svämmade över, Öbergskas staket blåste ner och Halsviksbryggan bort. 
 
Större aktiviteter under året har varit: 

 Föredrag om Stigfinnarna på Styrsö, Anders Wake och Bosse Carlsson 

 Föredrag om Styrsö på 1950 talet/foton från Hugo Pedersén, Sune Karlsson  

 Föredrag om den tyska ubåten U‐843, Patrik Castillo 

 Utställning om och avtäckning av inköpta tavlan av Mårten Gabriel Leijonsköld Oxenstierna på Öbergska, 
med föredrag av Frank Engelbrektsson. Tack bidragsgivarna till inköpet av tavlan.  

 Turistinfo och öppet museum och kryddgård 16 maj i arrangemanget ”Upplev skärgården” 

 Hembygdsdag på Öbergska 25 juli med loppis, utställningar, lotterier och miniföredrag 

 Traditionsenlig julmarknad med Peter Friberg som tomte på Öbergska 1:a advent 
 
För vårt museum som har varit öppet under sommaren på tisdagar och torsdagar 11‐14 ansvarar Marinette 
Törnqvist. Vi har haft guidade visningar. Museet genomgår ständiga förbättringar. Nymålad förstukvist, nya gardiner, 
översyn av belysningen med nya batterier och lampor, skyltskåp mot vägen, nedtagning av träd, ny vimpel mm. Och 
museiföremålen i mittstugan har möblerats om och ute på gårdsplanen finns en nygammal Vrångö‐eka. Fint! 
 
På Öbergska har kafélokalerna rustats upp av de nya hyresgästerna. Nytt kök och inredning har bekostats av dem. 
Möblerna byggts av gamla Halsviksbryggan som ’försvann’ i stormen i januari. Och utskänkningstillstånd finns numer. 
Hembygdsföreningen har för turisternas orientering inspirerat okänd person att sätta upp en toalett‐skylt på den 
kommunala toaletten i gula huset på Brattenplanen. Galleriet har härbärgerat Konstrundans gemensamma 
utställning såväl som sommarens konst/hantverksutställningar. Ulla Hillberg har haft ansvaret för Galleriet.  
Hembygdsrummet en trappa upp har varit öppet under kaféets öppethållande mars‐oktober. Jaktklubbar, 
Bryggföreningar, Fastighetsägareföreningen, Vägförening och Styrsö i Samverkan hyr våra mötesrum en trappa upp. 
Vi har bekostat ny matta i entrén samt målning av ytterdörr. SDN Västra Gbg hyr lokal för äldreverksamhet på nb. 
Inger Bergdén ansvarar för Kryddgården, och Lotta Ekvall för julmarknaden på Öbergska.  
 
Vår Hemsida fylls med mer och mer information, intressant. 153 sidor med  63 artiklar och många bilder. Nytt är en 
flik för visor där man till exempel kan höra ”Hembygdskören” med Britta Allgurén på dragspel framföra Styrsövalsen. 
Peter Andersson är sidans webbredaktör och han är också redaktör för det elektroniska nyhetsbrevet som getts ut i 
nio nummer och har drygt 300 prenumeranter.  Detta var verksamheten under 2015 i korthet. 
Mer finns på www.hembygd.se/styrso. TACK för oss!  


