Årsmötesprotokoll 21 juli 2019, kl 18 på Holmögården

1. Val av ordförande och sekreterare för sammanträdet
Till ordförande valdes ordförande Josefin Lämås och till sekreterare Ulla Löfgren.
2. Godkännande av sammanträdets utlysning
Årsmötet har utlysts i enlighet med stadgarna; 14 dagar innan på hemsidan, Holmon.com
samt via affischer på byn och på facebook.
3. Val av två justerare för dagens protokoll, tillika rösträknare
Till ovanstående valdes Torbjörn Eriksson och Lars Bernhardtson.
4. Upprättande av närvarolista och röstlängd
Närvarolista och röstlängd upprättades.
Se bilaga 1.
5. Föredragning av verksamhetsberättelse
Mötesdeltagarna gavs tid att läsa igenom verksamhetsberättelsen och ställa frågor.
Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna.
Se bilaga 2.
6. Föredragning av kassarapport och balansräkning
Karin Forsberg, kassör, delade ut och föredrog kassarapport och balansräkning. Se bilaga 3.
7. Föredragning av revisionsberättelse
Torbjörn Eriksson, revisor, föredrog revisionsberättelsen och föreslog att överskottet
40 087 kronor överföres i ny räkning.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Fastställande av årsavgift och ev. kostnadsersättningar för styrelsen
Stämman fattade beslut enligt styrelsens förslag att inte förändra årsavgiften samt att även
fortsättningsvis inte ha några arvoden till styrelseuppdragen.
10. Val av föreningens ordförande
Till ny ordförande valdes Josefin Hjärpe Lämås på 1 år.
11. Val av styrelseledamöter för vilka mandatperioden utgår.
I enlighet med valberedningens förslag valdes:
12. Val av styrelsesuppleanter för vilka mandatperioden utgår
I enlighet med valberedningens förslag valdes:
Anne Lindberg till ny ordinarie ledamot på 2 år.
(ett år kvar på mandatperioden har Karin Forsberg, Ulla Löfgren, Ulla Nordlöf Kendrick och
Sara Mossberg)
Till suppleanter valdes:
Catrin Backman Löfgren på 2 år
Emma Hansson på 2 år
13. Val av revisorer och revisorsuppleanter (två ordinarie och två suppleanter)
I enlighet med valberedningens förslag valdes Per Grubbström och Torbjörn Eriksson till
ordinarie samt Marlene Sandström och Lars Bernhardtson till suppleanter. Samtliga på 1 år.
14. Val av valberedning (tre ordinarie och två suppleanter)
Till valberedning valdes Maria Brännström och Ann-Katrin Flodström på 1 år.
Sammankallande är Maria Brännström.
15. Ev övriga val utöver stadgeenliga val
I samband med diskussionen om val av representant till Bygdegårdarnas riksförbund
aktualiserades frågan om huruvida föreningen skall byta hemvist till Hembygdsförbundet och
utträda ur Bygdegårdarnas riksförbund).

-

Stämman uppdrog till styrelsen att utreda konsekvenserna och fatta eventuella
beslut i frågan.
- Till representant i HUF valdes Josefin Lämås.
16. Information om kommande verksamhet
Ordförande informerade om följande:
- Närmast i tiden är visfestivalen där vi är medarrangörer.
- Fyrens dag den 18/8
- Surströmming på Holmögården 24/8 för medlemmarna.
- Svampexkursion 7/9 i samarbete med föreningen Björksoppen.
17. Motioner
Inga motioner har inkommit.
18. Övriga frågor
- Birgitta Fritzdotter redogjorde för propåer från Båtmuséet om att placera valda delar
av Utställningen ”Holmökvinnor” på båtmuseet, vilket mottogs positivt bland de
samlade.
- Birgitta Fritzdotter avsade sig också uppdraget som ansvarig i Holmöveckan och
föreslog ett trepartssamarbete mellan Båtmuséet, HUF och Hembygdsföreningen när
det gäller sommararrangemangen över huvud taget.
Ordföranden avtackade den avgående ledamoten Gunborg Rönnberg och Clarissa
Tegström, som varit suppleant,
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