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Årsmötesprotokoll 

Datum: 26 april 2014 

Plats: Bygdegården i Tullerum  

 

§ 1 Mötet öppnas 

Ordföranden hälsar de närvarande medlemmarna (ca 65 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 Gunilla Isacsson Book och Bo 

Hernborg. 

§ 6 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 

Verksamhetsberättelsen och årsredovisningen 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 ger ett varm tack till styrelsen för ett gott arbete och ett digert program 

under året (och uppmanar till en applåd för styrelsen). 

§ 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 Sylvia Carlsson (avböjt omval), Anne-Marie Johansson, Lars Lindström 

(avböjt omval) och Christer Eriksson. 

Följande ledamöter väljs för 2 år: 

Elisabeth Nylander (nyval), Kjell Åberg (nyval), Anne-Marie Johansson (omval) och 

Christer Eriksson (omval). 

§ 11 Val av två revisorer 

Till revisorer för 2014 års räkenskaper väljs Gunilla Isacsson Book (omval) och Jan-

Anders Johansson (omval). 

§ 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 Isacsson (sammankallande), Björn 

Johansson och Birgitta Samson. 

§ 14 Förslag till budget och verksamhetsplan för 2013 

Beslutades 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 Kulturstipendiat för år 2014 

Stipendiet går till Birgitta Samson (motivering i bilaga till protokollet). 

§ 17 Övriga frågor 

Ordföranden avtackar Lars Lindström och Sylvia Carlsson för deras styrelsearbete med 

blommor. 

Hon tar även tillfället i akt att tacka Björn Johansson för hans arbete med QR-koder och 

Christer Eriksson och Pär Fransson för tillverkningen av skyltarna för QR-koderna. 

Björn Johansson informerade om det pågående projektet med cykelled i Norra Vi, som 

beräknas vara klar till sommaren 2014. 

Anne-Marie Johansson informerade om den planerade upplevelsestigen, som skall vara 

klar till årets sommarvecka. 

Lena Tjäder passade på att ge ett varmt tack till vår styrelseordförande. 



Norra Vi Hembygdsförening 

Sida 3 

§ 18 Mötets avslutning 

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar årsstämman. 

 

Vid protokollet: 

 

Gertrud Månsson Falk  Lars Lindström 

Ordförande  Sekreterare 

 

Justeras: 

 

Gunilla Isacsson Book  Bo Hernborg 


