
Protokoll fört vid Norra Vi Hembygdsförening årsmöte den 30 april 2021 

Vid styrelsesammanträde den 23 februari 2021 bestämdes att årsmötet 2021 skulle hållas ”per 

capsulam” den 30 april 2021. Då kommer också viktiga punkter för verksamhetsåret 2019 att tas upp 

till beslut, se §§ 6-7.  Eventuella kommentarer och/eller motförslag sändes senast den 1 april till 

gmanssonfalk@gmail.com eller Gertrud Månsson Falk Edmunderyd Rosenberg 577 94 Lönneberga, 

tel. 070 227 96 41. Besluten kommer fastställas den 30 april och redovisas i det slutgiltiga 

årsmötesprotokollet. En synpunkt har inkommit till den 2 april. Se under § 18 Övriga frågor. 

Årsmötesförhandlingar 

§ 1 Mötet öppnas 

§2 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 

 Beslut: Gertrud Månsson Falk respektive Anne-Marie Johansson 

§3 Val av vice ordförande för punkterna 6,7,8 – utgår 

§4 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst 

  Beslut: Mötet förklaras stadgeenligt utlyst. 

§5 Val av justerare tillika rösträknare 

 Beslut: Kristina Åberg och Ingela Somvall valdes. 

§6 Verksamhetsberättelse och ekonomisk årsredovisning för 2019 och 2020 

Verksamhetsberättelse och ekonomisk årsredovisning för 2019 och 2020 godkänd es 

(se bilaga 2,3,4,5). 

§7 Revisionsberättelser 

Revisionsberättelser för 2019 0ch 2020 godkännes (se bilaga 6). 

§8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet beslutar i enlighet med revisorernas förslag att bevilja styrelsen 

ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. 

§9  Val av ordförande för kommande år 

Valberedningens förslag: Gertrud Månsson Falk 

Valet beslutas enligt valberedningens förslag 

§10 Val av fyra styrelseledamöter för två år 

I tur att avgå: Marita Linnell, Anne-Marie Johansson, Kjell Åberg och Elisabet Nylander 

Valberedningens förslag: Omval av Marita Linnell, nyval av Cecilia Adriansson, Ulla-

Britt Ahlstrand och Anna-Karin Karlsson 

Valen beslutas enligt valberedningens förslag 

§11 Val av två revisorer 

Valberedningens förslag: Omval av Gunilla Isaksson Book och Jan-Anders Johansson 

Beslut enligt valberedningens förslag, gällande 1 år. 
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§12 Val av två ombud för hembygdsdistriktet 

Beslut: Ordförande och vice ordförande utsågs. 

§13 Val av valberedning 

Beslut om omval av Anita Johansson, Claes Hedberg och Lena Westerberg  

§14 Förslag till budget och verksamhetsplan för 2021  Beslutas enligt styrelsens förslag (se 

bilaga 7 och 8). 

§15 Förslag till stadgeändring 1 

Styrelsens förslag till stadgeändringar godkändes av årsmötet 2019 med vissa 

ändringar. Dessa ska, enligt stadgarna, godkännas av ytterligare ett medlemsmöte. 

Beslut: Stadgarna godkännes i sin omarbetade form (se bilaga 9). 

 Förslag till stadgeändring 2 

Ändring av styrelsens storlek: Minst 5 styrelsemedlemmar inkl ordförande. 

Minst 3 styrelsemedlemmar närvarande för beslut. 

Beslut: Beslutas enligt styrelsens förslag. 

§16  Fastställande av årsavgift  

Ny skrivning: Årsavgiften oförändrad, vilket innebär 100 kr för en person, 150 kr för 

familj. 

 Beslut: Årsavgiften oförändrad. 

§17 Kulturstipendiat 

Styrelsen har utsett Lena Tjäder till 2020 års kulturstipendiat. 

Ingen kulturstipendiat har utsett för 2021. 

 

§18 Övriga frågor 

Ulf Källåker påpekade att föreningen borde ha uppmärksammat vår medlem Leif Berg, 

som avled den 28 april 2020. Han testamenterade 392 000 kronor till Hembygds-

föreningen. I medlemsbladet från november 2020 skrev styrelsen en minnesskrift över 

Leif Berg med hans bakgrund och anknytning till Norra Vi och hans stora intresse för 

Norra Vi och för vår förenings arbete. Vi minns honom med värme och tacksamhet. 

   

§19  Mötet avslutas 

 

Norra Vi 2021 04-30 

Gertrud Månsson Falk  Anne-Marie Johansson 

ordförande   sekreterare 

 Justeras:    Kristina Åberg              Ingela Somvall 


