
Ucklums hembygdsförening
Protokoll: Årsmöte 2019

Datum: 2019-01-30
Tid: 19:00
Plats: Ucklumgården
Närvarande vid mötet: 24 medlemmar

1. Årsmötets öppnande
Ordförande Catrin Hulebäck hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

2. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
I föreningens gällande stadgar från 30 januari 2018 fastställs under punkt 8:4:

”Kallelse till årsmöte annonseras via lokaltidningen och föreningens hemsida senast två veckor
före mötet. Som ett komplement kan annonsering göras via sociala media.”

Mötet är utlyst enligt följande:
• Föreningens hemsida 3 januari 2019
• Facebook 3 januari 2019
• ST tidningen 16 januari 2019

Beslut: Mötet beslutar att godkänna årsmötets utlysande.

3. Val av årsmötesfunktionärer
Vid frågan om årsmötesfunktionärer inkommer följande förslag:

Mötesordförande: Catrin Hulebäck
Mötessekreterare: Ingegerd Edvardsson
Två protokolljusterare: Agne Olander och Robert Olausson
Två rösträknare: Agne Olander och Robert Olausson

Beslut: Mötet beslutar att välja föreslagna årsmötesfunktionärer.

4. Fastställande av dagordning
Dagordningen har innan årsmötet funnits tillgänglig på föreningens hemsida och visas nu genom
projektorn.

Beslut: Mötet beslutar att fastställa dagordningen.

5. Styrelsens verksamhetsberättelse
Catrin läser upp styrelsens verksamhetsberättelse. Se bilaga ”Verksamhetsberättelse 2018”.

Beslut: Mötet beslutar att godkänna styrelsens verksamhetsberättelse.
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6. Styrelsens ekonomiska rapport
Resultaträkning och balansräkning föredras av Catrin. Se bilaga ”Årsredovisning 2018”.

Beslut: Mötet beslutar att godkänna styrelsens ekonomiska rapport.

7. Revisionsberättelse
Revisor Bengt Sigvardsson läser upp revisionsberättelsen. Revisorerna föreslår årsmötet att bevilja
styrelsen ansvarsfrihet.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslut: Mötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

9. Fastställande av arvoden och traktamenten för styrelsens ledamöter samt
andra ersättningar
Styrelsen yrkar inte på några arvoden, traktamenten eller andra ersättningar.

Beslut: Mötet beslutar enligt styrelsens förslag.

10. Val av funktionärer

Valberedningens förslag:
Ledamot 2 Robert Olausson 2019-2020
Ledamot 3 Caj Dahlén 2019-2020
Ledamot 4 Eva Fredriksson 2019-2020

Ordförande Catrin Hulebäck 2019

Revisor 1 Bengt Sigvardsson 2019
Revisor 2 Tomas Danielsson 2019

Valberedning 1 Ragnar Griep 2019, sammankallande
Valberedning 2 Susanne Johansson 2019

Beslut: Mötet beslutar att välja funktionärer enligt valberednings förslag.

11. Styrelsens förslag

Värdehandlingar i bankfacket
Föreningen äger och förvarar ett antal aktiepapper i bankfack. Styrelsen har varit i kontakt med
auktionsfirman Bukowskis avseende värdering.

Beslut: Mötet beslutar att ge styrelsen handlingsfrihet att sälja hela eller delar av innehavet.
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12. Inkomna motioner

Inga motioner har kommit styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.

13. Fastställande av avgifter till föreningen för 2020
Medlemsavgift är för närvarande:

• 100 kr per enskild medlem
• 200 kronor per familj

Styrelsen föreslår att bibehålla samma nivå under år 2020.

Beslut: Mötet beslutar enligt styrelsens förslag.

14. Fastställande av budget och verksamhetsplan för år 2019
Styrelsen har arbetat fram förslag till budget och verksamhetsplan (årsprogram) som föredras av
Catrin. I budget har viss kostnad inkluderats för att skapa förutsättningar för renovering av
vattenförsörjningen till Ucklums hembygdsmuseum. Se bilagor ”Budget 2019” och ”Årsprogram
2019”.

Beslut: Mötet beslutar enligt styrelsens förslag.

15. Val av UFF-representant (Ucklums Förenade Folk) för år 2019
Information från UFF delges i nuläget via e-post. Funktionen är inte fastställd i gällande stadgar.
Styrelsen föreslår att funktionen ”UFF-representant” utgår. 

Beslut: Mötet beslutar enligt styrelsens förslag.

16. Övriga frågor

Pappersavi för BankGiro
Finns det behov av pappersavier för BankGiro vid inbetalning av medlemsavgift? Tidigare har avin
medföljt årsprogrammen som delas ut till hushåll i Ucklum och Svenshögen. I nuläget finns
betalningsinformation (BankGiro/Swish) avgivet på årsprogrammet.

Styrelsen informerar att cirka 20 % av medlemmarna använde pappersavin 2018.
Styrelsen informerar att cirka 25 % av de som svarat önskar behålla pappersavin vid undersökning
på Facebook.
Pappersavierna kan även ses som en uppmaning till betalning.

Beslut: Mötet beslutar att föreningen ska behålla pappersavin för BankGiro ytterligare en tid.

Uppvärmning i Ucklums hembygdsmuseum
Byggnaden förvaltas sedan ett flertal år ouppvärmd med undantag för arkivet. Finns det möjlighet
att installera uppvärmning i hembygdsmuseet till en rimlig kostnad – initial/löpande? 

Beslut: Mötet beslutar att ge styrelsen ansvar att undersöka alternativ.
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17. Årsmötets avslutande

Beslut: Mötet beslutar att avsluta årsmötet klockan 20.05

Protokollet är justerat och godkänt

Datum:          Plats: Datum:          Plats:

_____________________________ _____________________________
Sekreterare Protokolljusterare
Ingegerd Edvardsson Agne Olander

Datum:          Plats:

_____________________________
Protokolljusterare
Robert Olausson
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