Protokoll
Fört vid Svenarums Hembygdsförenings årsmöte den 23 mars 2017

Plats:

Hubbestads Missionshus
Ca 50 personer deltog i mötet.

1. Årsmötets öppnande
Ordföranden Roger Andersson hälsade alla välkomna och öppnade årsmötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Roger Andersson valdes till ordförande för årsmötet och till sekreterare valdes Kerstin
Axelsson.
3. Val av justeringspersoner för årsmötets protokoll
Till justeringsmän för årsmötets protokoll valdes Agneta Boström och Christina Andersson.
4. Godkännande av kallelse till årsmötet
Kallelsen till årsmötets utlysning godkändes.
5. Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan godkändes och lades till handlingarna.
6. Styrelsens årsberättelse för år 2016
Årsberättelsen som delats ut lästes av Roger med tillägg att hembygdsföreningen har besökt
Miliseum, Skillingaryd bl a för att bese vapenrocken, som vi lånat ut till Miliseum.
Årsberättelsen lades sedan till handlingarna.
7. Kassörens redogörelse för ekonomin år 2016.
Kassör Lena Glenvik redogjorde för ekonomin. Intäkterna har varit ca 14 000:- lägre än
kostnaderna under året. Dels beror detta att vi annonserade inför 80-årsjubileet, satte upp en
gårdsbelysning och inköpte en elektrisk spis till hembygdsgården. Kassaredogörelsen
godkändes och lades till handlingarna.
8. Revisorernas granskning och förslag.
Revisor Karl-Göran Elg läste revisionsberättelsen, som godkändes och lades till handlingarna.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelse och kassör.
Årsmötet beviljade styrelse och kassör ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.
10. Val av sju styrelseledamöter för en tid av två år 2017-2018.
Avsägelse föreligger från Lennart Gustavsson och Sven-Erik Carlsson. Årsmötet godkände
deras avsägelser. Omval av Lars Andersson, Kerstin Axelsson, Gunilla Ljungberg, Sören
Eriksson och Urban Ygemar, nyval av Johan Haggård samt nyval-fyllnadsval på 1 år 2017 av
Margareta Karlsson.

11. Val av styrelsesuppleanter för en tid av ett år 2017.
Valberedningen föreslår att styrelsesuppleanternas mandatperiod bör omfatta endast ett år och
att dessa ej är personliga suppleanter utan kallas utan inbördes ordning till sammanträde av
ordinarie ledamot som har förhinder. Årsmötet godkände valberedningens förslag. Omval av
Thomas Ljungberg, Johannes Eckerström och Arne Gunnarsson. Therese Gradin har
undanbett sig omval. Föreslås nyval av suppleant Gösta Johansson.
12. Val av ordförande för år 2017.
Omval av Roger Andersson.
13. Val av två ordinarie revisorer samt två suppleanter för år 2017.
Omval av revisorer Jonny Fransson och Karl-Göran Elg, omval av revisorssuppleanterna
Lars-Erik Carlsson och Marie Frisk.
14. Val av värdinnor/värdar/gårdsfogdar vid Hembygdsgården.
Enligt tidigare beslut utses dessa värdar/godsfogdar av styrelsen.
15. Val av ombud och ersättare till Hembygdsförbundets årsmöte.
Till ombud valdes Kerstin och Anders Axelsson. Årsmötet äger rum den 1 april 2017 i
Allianskyrkan, Jönköping.
16. Val av tre ombud till Hembygdsrådets årsmöte.
Till ombud valdes Christina Andersson, Ing-Marie och Kjell Johansson. Roger Andersson
deltar i årsmötet i egenskap av styrelseledamot. Mötet ägde rum i Vaggeryd den 14 mars 2017
och ombuden var där. Roger hälsar från mötet att hembygdsföreningarna får beröm för det
arbete som är nedlagt på kulturinventeringen och dess skyltar. Vi har idag 30 skyltar uppsatta
i Svenarums socken.
17. Val av ordinarie ledamot i Hembygdsrådets styrelse för en tid av två år 2017-2018.
Till ordinarie ledamot valdes Roger Andersson med Kerstin Axelsson som suppleant.
Ledamöterna i hembygdsrådet ska ha förankring i hembygdsföreningens styrelse.
18. Val av valberedning för årsmötet 2018.
Rullande schema tillämpas och därför avgår Nils Jonsson. Omval av Stellan Ericsson 20182019, samt omval av Gun-Britt Karlsson 2018-2020. Ingen frivillig anmälde sig, därför fick
styrelsen uppdraget att hitta en tredje person till valberedningen.
Valberedningen påminner om att ev avsägningar av uppdrag måste komma in senast sista
januari respektive år.
19. Medverkan i utgivningen av boken Mellan Härån och Rasjön.
Roger ställde frågan: Vad tycker Ni om boken 2016? Mötet var överrens om att vi bör
föryngra oss och föra in artiklar som är mera nutidsorienterande men som ändå handlar om
hembygden. Roger hoppas på en ny bok 2017.
20. Förslag från styrelsen angående årets verksamhet.
Verksamhetsplan för 2017 är utarbetad och delades ut på mötet.
Angående dokumentation av företag och verksamheter kontakta gärna Christer Glenvik om du
har förslag på sådant som han kan dokumentera.
Roger slår ett slag för Hemvändardagen som är planerad den 13 augusti 2017. Sprid detta till
släkt och vänner så det blir en riktig fin hemvändardag uppmanar han.

Roger uppmanar oss alla att ställa upp på arbetskvällarna på Hembygdsgården med start den 3
april. Christer vill gärna ha kommentarer och information om bilderna han lägger ut på
hemsidan www.svenarumhok.se
21. Övriga frågor
 Roger informerar om en inbjudan till ”alla smarta 5:e klassare” som
hembygdsföreningen fått från Jönköpings läns hembygdsförbund/Vaggeryds
kommuns hembygdsråd. Det är ett vildmarksläger på Grönelund 11-13 augusti 2017
där barnen bjuds på upplevelser, kunskap och spänning.
 Han uppmanar oss alla att informera barn och barnbarn som går i femte klass för
anmälan.
 Sven-Eric Karlsson och Lennart Gustavsson båda ordinarie ledamöter har avsagt sig
sina uppdrag i hembygdsföreningens styrelse. Roger tackar för deras fina, mångåriga
engagemang, gedigna kunskaper om hembygden och nedlagd tid i styrelse och
praktiskt arbete på Hembygdsgården. Roger överlämnar blommor och diplom till
Lennart och Gun-Britt Carlsson och ber om en hälsning till Sven-Eric, som inte var
närvarande på årsmötet.
 Lisbet Karlsson från Naturvårdsföreningen i Vaggeryds kommun informerar om årets
växt Trolldruva och vill att vi alla ska titta i våra marker om vi hittar den. Hon
informerar om Vilda Blommors dag som i år äger rum i Svensbygd, Nydala den 18
juni o hälsar alla välkomna dit. Hon meddelar också att det behövs flera floraväktare
och att de som är intresserade kan gå in på www.svenskbotanik.se och läsa mer.
22. Mötet avslutas
Roger tackade styrelsen för gott arbete under 2016 och hoppas på fortsatt engagemang. Han
hälsade alla välkomna till föreningens evenemang under 2017 och avslutade därmed årsmötet.
Utöver sedvanliga förhandlingar medverkade Hans Thunander, Växjö. Han kåserade över ett
gammalt solur, troligen från 1700-talet. Han hoppades få svar på sina frågor omkring sitt solur
men ingen hade några upplysningar att ge. Han uppmanades ta kontakt med Jönköpings läns
museum. Hans berättade också om gamla pinnstolar, som han köpt på gårdsauktionen på N
Torarp 2003. De var den första modellen pinnstolar som tillverkades på Hagafors Stolfabrik.
Som tack överlämnades boken Mellan Härån och Rasjön 2016 till Hans.
Vi drack kaffe tillsammans och lotteriförsäljning förekom.
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