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Årsmötesprotokoll 

Datum: 14 april 2013 

Plats: Församlingshemmet Norra  

 

§ 1 Mötet öppnas 

Ordföranden hälsar de närvarande medlemmarna (ca 40 st) välkomna och förklarar mötet 

öppnat. 

§ 2 Val av ordförande och sekreterare vid mötet 

Till ordförande för mötet (ej §§ 6, 7 och 8) väljs Gertrud Månsson Falk och till sekreterare 

Lars Lindström. 

§ 3 Val av ordförande för §§ 6, 7 och 8 

Till ordförande för §§ 6, 7 och 8 väljs Tord Eriksson. 

§ 4 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst 

Mötet förklaras stadgeenligt utlyst. 

§ 5 Val av två justeringsmän och tillika rösträknare 

Till att justera dagens protokoll, förutom ordföranden, väljs Tord Eriksson och Ulla 

Janing. 

§ 6 Styrelseberättelse och årsredovisning 

Verksamhetsberättelsen är utskickad i medlemsbladet godkänns och läggs till 

handlingarna. Balans- och resultaträkning läses. 

§ 7 Revisionsberättelse 

Revisionsberättelsen läses. 

§ 8 Ansvarsfrihet för styrelsen 

Stämman beslutar i enlighet med revisorernas förslag att bevilja styrelsen full 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 

Tord Eriksson tackar för ett gott arbete och ett digert program under året. 

§ 9 Val av ordförande för kommande år 

Till ordförande för ett år väljs Gertrud Månsson Falk. 
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§ 10 Val av fyra styrelseledamöter för två år 

I tur att avgå är Lena Tjäder, Lena Westerberg, Ninni Carlsson (avböjt omval) och Lilian 

Johansson (avböjt omval). 

Följande ledamöter väljs för 2 år: 

Lena Tjäder (omval), Lena Westerberg (omval), Evert Alm (nyval), Jan-Olof Månsson 

(nyval). 

§ 11 Val av två revisorer 

Till revisorer för 2013 års räkenskaper väljs Gunilla Book och Jan-Anders Johansson. 

§ 12 Val av två ombud för hembygdsdistriktet 

Till ombud väljs ordföranden och vice ordföranden. 

§ 13 Val av valberedning 

Till valberedning inför nästa årsmöte väljs Greger Isaksson (sammankallande), Björn 

Johansson och Birgitta Samson. 

§ 14 Förslag till budget och verksamhetsplan för 2013 

Beslutas enligt styrelsens förslag. 

§ 15 Fastställande av årsavgift 

Beslutades om oförändrad avgift, vilket innebär 100 kr/person, samt 50 kr för övriga i 

familjen (make/maka/sambo/barn över 18 år), barn under 18 år gratis. 

§ 16 Styrelsens förslag till stadgeändring 

Beslutades om stadgeändring under § 4 i föreningens stadgar angående årsmötets 

tidpunkt. Ny lydelse blir ”Årsmötet hålls före utgången av april månad”. 

§ 17 Kulturstipendiat för år 2013 

Stipendiet går till Björn Johansson (motivering i bilaga till protokollet) 

§ 18 Övriga frågor 

Avgående styrelseledamöterna Lilian och Ninni hade inte möjlighet att närvara på mötet, 

varför dom kommer att avtackas senare. 

Informerades om att Hembygdsföreningen finns med uppdaterad information på Norra 

Vi:s hemsida och att Hembygdsföreningen numera även finns på Face-book. 

Styrelsen tackar ordföranden Gertrud för hennes arbete under det gångna året. 

Tord ber styrelsen tipsa tidningen om årets kulturstipendiat. 

 



Norra Vi Hembygdsförening 

Sida 3 

§ 19 Mötets avslutning 

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar årsstämman. 

 

Vid protokollet: 

 

Gertrud Månsson Falk  Lars Lindström 

Ordförande  Sekreterare 

 

Justeras: 

 

Tord Eriksson  Ulla Janing 
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Bilaga med motivering till Årets kulturstipendiat 

Björn Johansson har levt och verkat i Norra Vi i mer än halva sitt liv. Det kan inte vara 

någon överdrift att säga att han tog Norra Vi till sitt hjärta från den stunden då han och hans 

familj bestämde sig för att ta Prästgården i besittning för närmare 40 år sedan. Hans liv som 

Norra Vi-bo vittnar om det. 

Björns intresse för bygden, dess historia och utveckling, dess natur, dess människor och 

boställen, dess sägner och skrönor är av ett ovanligt slag. Hans vetgirighet upphör aldrig. 

Hans minne har inga gränser. Hans kunskap om vår bygd är minst lika vid och djup som den 

infödda Norra Vi-bor har.  

Genom att studera dokument och platser, göra intervjuer och samtala med människor har 

Björn samlat en kunskap som annars skulle fallit i glömska. Hans ledstjärna har varit att dela 

med sig av dessa kunskaper och göra dem tillgängliga för intresserade och för kommande 

generationer.  

Att konkretisera frukterna av det arbete som han hittills åstadkommit tar stor plats. Låt oss 

nämna några. 

Otaliga är de brev, bilder, berättelser, dagboksanteckningar, protokoll, arrendekontrakt mm 

som strömmade in efter hans och Hembygdsföreningens uppmaning till ortsbefolkningen att 

leta fram allt som kunde vara av intresse därhemma och som kunde utgöra underlag för en s.k. 

sockenbok. Björn fick i uppdrag av föreningens styrelse att sammanställa materialet. Detta, 

tillsammans med bl.a. återgivandet av flera intervjuer, resulterade i två digra volymer, dels 

”Norra Vi, Berättelser om en bygd och dess människor” 2003 och ”Norra Vi, Berättelser om 

människor och händelser i en bygd” 2012. 

En veritabel uppslagsbok över alla gårdar, torp och backstugor i Norra Vi socken och de 

människor som bebott dessa utgör samlingen på tre delar, allmänt kallade ”Gårdsböckerna” 

och som färdigställdes 2008. Text, bilder och layout – allt Björns egen skapelse.  

Cd-skivan ”223 gårdar, torp och backstugor i Norra Vi” med 2 300 bilder, där han själv 

berättar till sina egna bilder är även den Björns verk. 

Vid utgivningen av publikationer som t.ex. ”Norra Vi Konfirmandbok” och ”Sörskaten i mitt 

hjärta” har Björn haft betydande delaktighet och medansvar. 

All publicering under åren har skett i Hembygdsföreningens namn, vilket betyder att 

överskottet vid försäljning tillfallit föreningen. Den goda ekonomi som föreningen kunnat 

uppvisa under senare år är tack vare Björns oegennyttiga arbete. 

Björns och Hembygdsföreningens engagemang i databasen ”Bygdeband” har, enligt deras 

hemsida, resulterat i information om 442 platser, 2 252 bilder och 1 669 personer. Det är 

ingen hemlighet att Björn står för merparten av inläggen.    

Den vandringsled som invigdes 1998 och som sträcker sig runt kyrkbyn, som längst 9 km, är 

resultatet av ett arbete som Björn tagit initiativet till. Den är även försedd med information om 
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intressanta platser utefter vägen. Ytterligare ett exempel på att ge andra en upplevelse av natur 

och historia i den egna bygden.  

Norra Vi har hävdat sig väl i frågor gällande Kommunens miljö- och samhällsplanering. Med 

Norra Vi:s bästa för ögonen har Björn förmedlat remissvar på Ydres översiktsplaner t.ex. 

Också i förverkligandet av Ydres Lokalhistoriska Arkiv har han spelat en aktiv roll. 

Parallellt med det arbete som redovisats här har Björn varit en stöttepelare i 

Hembygdsföreningen sedan starten 1987, bl.a. som ordförande i 18 år. Han har inspirerat 

andra till nya utmaningar och hittat nya infallsvinklar på fortsatt arbete. Många är de Norra 

Vi-bor i förskingringen som hittat en gemensam mötesplats  och många är de som upptäckt 

Norra Vi, inte minst genom den årliga ”Sommarveckan”, sedan starten 2004 ledd av Björn. 

Denna prismotivering är ett försök att belysa Björns betydelse för Norra Vi. 

Björn, nu har tillfället äntligen kommit, att dela ut Norra Vi Hembygdsförenings 

kulturstipendium till den person som länge varit självskriven, men som av regelmässiga skäl 

inte kunnat väljas. Men nu är det fritt fram! Vi är mycket glada att kunna säga Grattis! 

 


