Protokoll
Fört vid Svenarums Hembygdsförenings årsmöte den 8 mars 2018

Plats:

Folkets Hus, Hok
Ca 30 personer deltog i mötet.
1. Årsmötets öppnande Ordföranden Ordf Roger Andersson hälsade alla välkomna och öppnade därmed
årsmötet.
Mötet började med en tyst minut för Sven-Eric Carlsson, som lämnade jordelivet den 9 oktober 2017. Sven-Erik
har varit medlem och styrelseledamot i hembygdsföreningen i många år. Ordf tackar för den insats han gjort i
föreningen och påpekar att Sven-Erik alltid varit mån om de södra delarna i Svenarums socken. Vi tänder ett ljus
för Sven-Erik.
2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet Ordf 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
Lennart Gustavsson och Hans-Ove Eriksson.
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 2017 Årsberättelsen som delats ut lästes av ordf och lades sedan till
handlingarna.
7. Kassörens redogörelse för ekonomin år 2017 Lena Glenvik redogjorde för ekonomin. Intäkterna har varit
76 943:- och kostnaderna 83 856:-. Summa ingående saldo och intäkter 319 767:-. Vi har fått gåvor till SvenEric Carlssons minne. En extra kostnad har varit installation av fiber.
Kassaredogörelsen godkändes och lades till handlingarna.
8. Revisorernas granskning och förslag Ingen av revisorerna var närvarande på mötet, därför lästes
revisionsberättelsen av ordf och den 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. Valberedningens förslag till val av styrelse Styrelsen föreslås bestå av 11 ledamöter och 2 suppleanter,
varav en väljs till ordförande för en tid av ett år. 5 väljs 2018-2019 och 6 väljs 2019-2020 för en tid rullande på
två verksamhetsår. Styrelsen föreslås bestå av 11 ledamöter och 2 suppleanter, varav en väljs till ordförande för
en tid av ett år. 5 väljs 2018-2019 och 6 väljs 2019-2020 för en tid rullande på två verksamhetsår.
Val av ordinarie ledamöter för tiden 2018/19-2019/20 Omval av Ing-Marie Johansson, Lena Glenvik, Inger
Bragd, Christer Glenvik och Margareta Karlsson. Fyllnadsval Gösta Johansson för tiden 2018-2019
12. Val av ordförande för år 2018. Omval av Ordf Andersson.
13. Val av två ordinarie revisorer samt två suppleanter för år 2018 Omval av revisor Karl-Göran Elg och
nyval av Lars-Erik Karlsson, nyval av revisorssuppleant Jonny Fransson och omval av Marie Frisk.
14. Val av värdinnor/värdar/gårdsfogdar vid Hembygdsgården Punkt 14 utgår.
15-17. Val av ombud och ersättare till Hembygdsförbundets årsmöte samt till Hembygdsrådet årsmöte
och ledamot i Hembygdsrådet Valberedningen föreslår att styrelsen utser representanter att företräda
Svenarums Hembygdsförening vid inbjudna möten och träffar, och att styrelsen i fortsättningen får mandat att
göra det. Mötet godkänner valberedningens förslag.
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18. Val av valberedning för årsmötet 2019 Rullande schema tillämpas och därför avgår Stellan Eriksson.
Omval av Gun-Britt Karlsson 2018-2019 som sammankallande. Mötet väljer Johannes Eckerström och en
person till som utses snarast.
19. Medverkan i utgivningen av boken Mellan Härån och Rasjön Vid frågan om det är mötets mening att vi
ska fortsätta att medverka till hembygdsboken är svaret JA. Georg Almlöf är föreningens representant i
redaktionskommittén även under 2018.
20. Förslag från styrelsen angående årets verksamhet Valborgsmässofirande och nationaldagsfirande, en
gammaldags vårbrukardag en lördag i maj är planerad tillsammans med LRF, sommarsöndag 1 juli,
sommarlördag 11 augusti, ev byavandring i Hagafors samhälle tillsammans med Hagafors-Svenarums
Samhällsförening samt Kura Skymning 5 oktober.
Ordf informerar om att styrelsen har diskuterat att bilda arbetsgrupper till arbetskvällar/tillfällen vid
Hembygdsgården.
21. Övriga frågor
 Ordf informerar om att hembygdsföreningens plusgiro kommer att upphöra 1 maj 2018 och att vi endast
kommer att ha bankgirokonto nr 5258-0594. Hembygdsföreningen har nu även swish nr 123 083 95 71.
 Ordf uppmanar oss alla att hjälpa till med det praktiska arbetet på Hembygdsgården och att vi ska
besöka föreningens hemsida www.svenarum.hok.se
 Stellan Eriksson rekommenderar att styrelsen tittar på möjlighet att bilda arbetsgrupper.
 Ordf informerar om resan till Sveriges Hembygdsförbunds Riksstämma i Kalmar 26-27 maj 2018, som
intresserade kan anmäla sig till.
22. Mötet avslutas Ordf tackade styrelsen för gott arbete under 2017 och hoppas på fortsatt engagemang. Han
hälsade alla välkomna till föreningens evenemang under 2018 och avslutade därmed årsmötet.
Utöver sedvanliga förhandlingar uppmärksammades Folkets Hus som firar 90 år i år. Arne Gunnarsson berättade
vad som hänt under de 90 åren från första spadtaget till dags dato. Christer Glenvik visade bilder i anslutning till
denna intressanta historik.
Vi drack kaffe tillsammans och lotter såldes.
Vid protokollet
____________________
Kerstin Axelsson
sekreterare

Justeras
_________________
Lennart Gustavsson

____________________
Hans-Ove Eriksson
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