
Protokoll fört vid årsmöte för Holmöns hembygdsförening
Söndag den 25 juli 2021, på Holmögården

§1 Mötets öppnande
I frånvaro av ordinarie ordförande förklarade Ulla Löfgren mötet öppnat.

§2 Val av ordförande och sekreterare för sammanträdet
Till mötesordförande valdes Ulla Löfgren. Till sekreterare för mötet valdes föreningens
sittande sekreterare Sara Mossberg.

§3 Godkännande av sammanträdets utlysning
Sekreterare Sara redogjorde för sammanträdets utlysning och denna godkändes av årsmötet.

§4 Val av två justerare för dagens protokoll, tillika rösträknare
Till justerare tillika rösträknare för dagens protokoll valdes Gunborg Rönnberg och
Kerstin Gustafsson.

§5 Upprättande av närvarolista och röstlängd
Närvarolista upprättades (se bilaga 1) och röstlängden fastslogs till samtliga närvarande.

§6 Föredragning av verksamhetsberättelse
Sekreterare Sara redogjorde för verksamhetsberättelsen och denna godkändes med revidering
(se bilaga 2) och lades till handlingarna. Skriften “Holmöns hembygdsförening och vägen
dit” skriven av Ulla Löfgren, delades ut.

§7 Föredragning av kassarapport och balansräkning
Kassör Karin redogjorde för kassarapport och balansräkning (se bilaga 3) vilken godkändes
och lades till handlingarna.

§8 Föredragning av revisionsberättelse
Revisor Torbjörn Eriksson föredrog revisionsberättelsen vilken godkändes och lades till
handlingarna.

§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§10 Fastställande av årsavgift och ev. kostnadsersättningar och arvoden till
förtroendevalda
Årsavgiften fastställdes till detsamma som föregående år vilket är 100 kr för vuxna och 50 kr
för barn. Kostnadsersättning och arvoden till förtroendevalda fastställdes till 0 kr.

§11 Val av föreningens ordförande
Till ordförande valde årsmötet Sara Mossberg för en period av 1 år.
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§12 Val av styrelseledamöter för vilka mandattiden utgår
Anne Lindberg omvaldes för en period av 2 år.
Cathrin Backman Löfgren valdes till styrelseledamot för en period av 2 år.

§13 Val av styrelsesuppleanter för vilka mandattiden utgår
Josefin H Lämås valdes till styrelsesuppleant för en period av 1 år.

§14 Val av revisorer och revisorssuppleanter (två ord + två suppleanter)
Till revisorer omvaldes Torbjörn Eriksson och Lars Bernhardsson. Till revisorssuppleanter
valdes Marlene Sandström och Göran Flodström.

§15 Val av valberedning (tre ledamöter + två suppleanter)
Till valberedning omvaldes Maria Brännström och Ann-Katrin Flodström. Årsmötet ger
valberedningen möjlighet att på eget initiativ adjungera en tredje person till valberedningen.

§16 Ev. övriga val av utöver stadgeenliga val
Inga övriga val noterades.

§17 Föredragning av budget för innevarande verksamhetsår
Budgeten diskuterades och konstaterades bli densamma som resultaträkningen från
föregående år (se bilaga 3).

§18 Information om kommande verksamhet
Styrelsen redogjorde för kommande verksamhet sommaren 2021: surströmmningsfest 21/8,
fyrens dag 22/8, svampexkursion med Björksoppen 28/8 och höststäddag (datum kommer).

§19 Styrelsens förslag behandlas
Ulla Löfgren berättade om historien bakom Holmögårdens huvudbyggnad (se bilaga 4).
Därefter presenterades styrelsens förslag (se bilaga 5) om att skapa en arbetsgrupp i syfte att
restaurera Holmögården. Förslaget godkändes av årsmötet. Intresseanmälningar togs upp och
Ulla Kendrick, Lena Tegnér, Cathrin Backman Löfgren och Sara Mossberg anmälde intresse
för att vara med i arbetsgruppen. Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att planera fortsättningen
på arbetet.

§20 Motioner
Inga motioner har inkommit till styrelsen.

§21 Övriga frågor
Sara Mossberg och Lena Tegnér berättade om en workshop som inte blev av på årets
Holmödag men som de gärna ser att Hembygdsföreningen tar vidare. Det handlar om en
workshop i byggnadsvård under Lena Tegnérs ledning som ska kunna erbjudas medlemmar
och öbor.  Årsmötet var positivt till idén och gav styrelsen i uppdrag att fortsätta arbetet med
frågan.
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§22 Mötet avslutas
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet Ordförande

_________________________ _________________________
Sara Mossberg Josefin H Lämås

Justerare Justerare

_________________________ _________________________
Gunborg Rönnberg Kerstin Gustafsson
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