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VEDDIGE-ÅS-SÄLLSTORPS  HEMBYGDSFÖRENING 
 

Protokoll fört vid årsmöte, torsdagen den 9 april 2015 
 

 

§1. Ordföranden, Bengt-Eric Andersson, hälsade de närvarande välkomna och förklarade 

årsmötet 2015 öppnat.  

 

§2. Den föreslagna dagordningen godkändes. 

 

§3. Som ordförande för mötet valdes Bengt-Eric Andersson. 

 

§4. Som sekreterare för mötet valdes Bertil Ivarsson. 

 

§5. Att justera mötesprotokollet, tillika rösträknare, valdes Karin och Kjell Larsson. 

 

§6. Verksamhetsberättelsen, inkl. den ekonomiska rapporten, för verksamhetsåret 2014 

föredrogs av ordföranden. Berättelsen lades med godkännande till handlingarna. 

 

§7. Revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2014, föredrogs av kassören Åke Stenberg 

och lades därefter till handlingarna. 

 

§8. Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

 

§9. Som Hembygdsföreningens ordförande, för år 2015, omvaldes Bengt-Eric Andersson. 

 

§10. Som ledamöter i Hembygdsföreningens styrelse, för en tid av 2 år, omvaldes Anna-

Karin Rosengren, Bertil Ivarsson och Ingegärd Nilsson. En styrelseplats är således 

vakant och det hänsköts till styrelsen att försöka hitta ytterligare en person. Kvarstående 

ledamöter (valda på årsmötet 2014) är Eva Carlsson, Harry Karlsson, Ingvar Månsson 

och Åke Stenberg. 

 

§11. Som ersättare i styrelsen, för en tid av 1 år, omvaldes Rolf Hedblom och samtidigt 

hänsköts det till styrelsen att försöka hitta ytterligare en person som ersättare. 

  

§12. Som revisorer för föreningens verksamhet, för en tid av 1 år, omvaldes Bertil Joelsson 

och Lilian Andersson. Som ersättare för dessa, omvaldes Göran Andersson (Åsby) och 

Bengt Rosengren.  

 

§13. Som valberedning omvaldes Anna Tjärnmo och Ingemar Brorsson, med Anna Tjärnmo 

som sammankallande. Beslutades att hänskjuta till styrelsen att hantera den vakanta 

platsen i valberedningen. 

 

§14. Som Programkommitté för nästa år, omvaldes Gunnar Dalenbäck, Marianne Hedblom, 

Ingegärd Nilsson, Vanja Ivarsson och Bengt Rosengren samt nyvaldes Eva Carlsson. 

Bengt Rosengren utsågs till sammankallande. Som ersättare omvaldes Margareta 

Wallner och Lilian Andersson.  
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§15. Som föreslagen representant till Varbergs Hembygdskrets styrelse, utsågs Bengt-Eric 

Andersson, med Eva Carlsson som ersättare. 

 

§16. Som representanter vid Varbergs Hembygdskrets årsmöte, valdes Wivi-Anne & Bengt-

Eric Andersson, Eivor & Ove Berntsson, Anna & Lennart Tjärnmo och Eva & Bertil 

Ivarsson. 

 

§17. Som ledamöter i organisationskommittén för Frågesporten omvaldes Bo Claesson, Lars 

Larsson och Göran Svensson, med Bo Claesson som sammankallande. 

 

§18. Följande personer omvaldes som representanter i kommittén för Hembygdsstugan resp. 

för Kvarnadalen: 
   

Hembygdsstugan.  Gull-Britt & Bo Brorsson, Kent Göök, Per Nilsson, Lennart 

Emanuelsson, Bengt-Eric Andersson och Anna & Lennart Tjärnmo. 

Kent Göök utsågs som sammankallande.  

Kvarnadalen. Ingvar Åkesson, Per-Ove Claesson, Stefan Emanuelsson, Christer 

Johansson, Sigvard Edvardsson och Sven Johansson. Sigvard 

Edvardsson utsågs som sammankallande. 

 

§19. Beslöts, enligt styrelsens förslag, att medlemsavgiften för år 2016 skall vara oförändrad, 

dvs. 100:- per familj resp. 50:- för enskild medlem. 

 

§20. Under punkten Ordet fritt redogjorde Bertil Ivarsson för den senaste 

händelseutvecklingen i ärendet med att köpa loss Hembygdsstugan (fastighet och 

samtliga byggnader) från dess amerikanska ägare. 

 

§21. Bengt-Eric Andersson tackade för det förnyade förtroendet som föreningens ordförande 

och tackade de närvarande för visat intresse samt förklarade årsmötesförhandlingarna 

för avslutade.  

 

I samband med att mötet avslutades tilldelades Ingvar Emanuelsson (11 år i styrelsen) och Eva 

Stenberg (i programkommittén sedan 1996, varav de sista 10 åren som ordf.) var sin 

blomsteruppsättning för sitt engagemang och arbete i föreningen.  

 

Efter kvällens avslutande kaffeservering visade och pratade Bruno Claesson, Öxnevalla, kring 

vackra och intressanta naturbilder (med fokus på fåglar) från några resor till fjärran platser.  

 

 

 

……………………………….. 

Bertil Ivarsson, sekr. 
 

 

Justeras: 

 

 

………………………………...                                         ………………………………                

Karin Larsson        Kjell Larsson 


