
Norra Vi Hembygdsförening 
 

Årsmötesprotokoll 

 
Datum: 2017-04-08 
Plats: Bygdegården, Tullerum 
 
§1 Mötets öppnande 
Ordförande hälsade de närvarande medlemmarna (40 st) välkomna och förklarade 
mötet öppnat. 

 
§2 Val av ordförande och sekreterare vid mötet 
Till ordförande för mötet (ej §§ 6,7, och 8) valdes Gertrud Månsson Falk och till 
sekreterare Anne- Marie Johansson. 
 
§3 Val av ordförande för §§ 6,7och 8. 
Till ordförande för §§ 6,7,8 valdes Thord Eriksson. 
 
§4 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst 
Mötet förklarades stadgeenligt utlyst. 
 
§5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare 
Till att fungera som rösträknare samt att, jämte dagens ordförande, justera dagens 
protokoll valdes Stig Sundqvist och Krister Ydrevik. 
 
§6 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 
Verksamhetsberättelsen, som är delgiven medlemmarna i senaste medlemsbladet, 
godkändes och lades till handlingarna. Balans och resultaträkning lästes upp. 
 
§7 Revisionsberättelse 
Revisionsberättelsen lästes upp 
 
§8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Stämman beslutade, i enlighet med revisorernas förslag, att bevilja styrelsen full 
ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattade. 
 
Thord Eriksson tackade styrelsen för ett gott arbete och intressant program under året. 
 
§9 Val av ordförande för det kommande året. 
Till ordförande för det kommande året valdes Gertrud Månsson Falk 
 
§10 Val av fyra styrelseledamöter för två år. 
I tur att avgå var Lena Westerberg, Evert Alm, Jan Rehnholm och Lena Tjäder. 
Följande ledamöter omvaldes: 
Lena Tjäder, Evert Alm och Jan Rehnholm.  
Ny ledamot efter Lena Westerberg, som avsagt sig omval, blev Håkan Johansson  
 



§11 Val av två revisorer 
Till revisorer för 2017 års räkenskaper valdes Gunilla Isaksson Book och Jan Anders 
Johansson 
 
§12 Val av två ombud för hembygdsdistriktet 
Till ombud valdes ordförande och vice ordförande. 
 
§13 Val av valberedning 
Tillvalberedning inför nästa årsmöte omvaldes Maria Ejhed och Anita Johansson. Nyval 
av Claes Hedberg. 
 
§14 Förslag till budget och verksamhetsplan för 2017 
Beslutades enligt styrelsens förslag ( se bilaga 1-2) 
 
§15 Fastställande av årsavgift 
Beslutades om oförändrad avgift, vilket innebär 100 kr för en person, samt 50 kr för 
övriga i familjen ( maka, make, sambo, barn över 18 år). Barn under 18 år gratis. 
 
§16 Kulturstipendiat för 2017. 
Stipendiet är i år vilande. 
 
§17 Övriga frågor 
Ordförande framförde tack till Thord Eriksson för hans insats under §§ 6,7 och 8. 
 
§18 Mötets avslutning 
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
Vid protokollet 
 
 
Anne-Marie Johansson                                 Gertrud Månsson Falk 
         Sekreterare                                                        Ordförande 
 
 

 
Justeras: Stig Sundqvist                                      Krister Ydrevik 


