
Norra Vi Hembygdsförening 
 

Årsmötesprotokoll 
 
Datum: 2022-04-09 
Plats: Bygdegården, Tullerum 
 
§ 1 Mötets öppnande 
 
Föreningens ordförande Gertrud Månsson Falk hälsade de närvarande 
medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
Härefter hölls en tyst minut för den nyligen bortgångne medlemmen Lena 
Westerberg. 
 
§ 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet 
 
Till mötesordförande ( ej §§ 6, 7 och 8) valdes Gertrud 
Månsson Falk, och till mötessekreterare Marita Linnell. 
 
§ 3 Val av mötesordförande för §§ 6, 7 och 8. 
 
Till mötesordförande för §§ 6, 7 och 8 valdes Stig Sundqvist. 
 
§ 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 Jan-Anders Johansson 
och Kristina Åberg. 
 

§ 6 Verksamhetsberättelse och ekonomisk årsredovisning 
 
Verksamhetsberättelsen, som skickats ut till medlemmarna i 
senaste medlemsbladet, gicks igenom av mötesordföranden. Kassören 
föredrog de till verksamhetsberättelsen tillhörande balans- och 
resultaträkningarna. Verksamhetsberättelsen lades med godkännande till 
handlingarna (bilaga 1 och 2). 
 
§ 7 Revisionsberättelse 
 
Revisionsberättelsen (bilaga 3)lästes upp av Håkan Johansson. 
 
 



§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
 
Stämman beslutade i enlighet med revisorernas förslag att bevilja styrelsen 
ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. 
 
Stig Sundqvist tackade styrelsen för ett gott arbete under året. 
 
§ 9 Förslag till stadgeändring. 
 
Vid föregående årsmöte beslutades om ändringar i stadgarna: 
 
- i §6 ändras punkt 8 till: Val av 4 styrelseledamöter, varvid första gången 2 
personer väljes för 1 år och 2 personer väljes för 2 år vid varje följande 
årsmöte. 
 
- i §7 ändras inledande stycken till: Föreningens angelägenheter handhas av 
en styrelse bestående av ordförande och 4 ledamöter. Styrelsen utser vid 
konstituerande sammanträde vice ordförande, kassör och sekreterare. 
Styrelsen är beslutsmässig när minst 3 ledamöter är närvarande. 
 
Årsmötet beslutade i enlighet med föregående årsmöte att godta 
stadgeändringarna ovan. I och med detta beslut är stadgeändringarna 
genomförda. 
 
§ 10 Val av ordförande för det kommande året. 
 
Till ordförande för ett år valdes Gertrud Månsson Falk 
 
§ 11 Val av två styrelseledamöter för två år. 
 
I tur att avgå var Håkan Johansson, Jan Rehnholm, Evert Alm och Christer 
Somvall. Ledamöter med ett år kvar är Marita Linnell, Cecilia Adriansson, 
Ulla-Britt Ahlstrand och Anna-Karin Karlsson. 
 
Valberedningen föreslog omval av Håkan Johansson och Jan Rehnholm. 
 
Evert Alm och Christer Somvall har avsagt sig omval. Anna-Karin Karlsson 
med ett år kvar, har valt att avgå från styrelsen.  
 
Eftersom antalet i styrelsen ska minska enligt stadgeändringen har 
valberedningen inte föreslagit några nya ledamöter. 
 
Mötet valde enligt valberedningens förslag, således: 
omval av Håkan Johansson och Jan Rehnholm. 
 
 



§ 12 Val av två revisorer 
 
Till att revidera 2022 års räkenskaper och förvaltning omvaldes Gunilla 
Isaksson Book och Jan-Anders Johansson. 
 
§ 13 Val av två ombud för hembygdsdistriktet 
 
Till ombud valdes ordförande och vice ordförande. 
 
§ 14 Val av valberedning 
 
Till valberedning inför nästa årsmöte omvaldes Claes Hedberg och Anita 
Johansson sammankallande.  
Någon ersättare för Lena Westerberg saknas i nuläget.  
 
§ 15 Förslag till budget och verksamhetsplan för 2022 
 
Beslutades enligt styrelsens förslag. (se bilaga 4 och 5). 
 
§16 Fastställande av årsavgift 
 
Beslutades att årsavgiften för år 2022 ska vara oförändrad, 100 kr för 
enskild medlem och 150 kr för familj. 
 
§17 Kulturstipendiat 
 
Styrelsen har utsett två kulturstipendiater, en för 2021 och en för 2022. 
 
2021-års kulturstipendiat är Anne-Marie Johansson 
 
2022-års kulturstipendiat är Kjell Åberg 
 
Båda stipendiaterna var närvarande och erhöll ur ordförandens hand ett 
diplom och blommor som tecken på utmärkelsen. 
 
Totalt har nu föreningen delat ut 54 000 kr till stipendiater i Norra Vi.   
 
 
§ 18 Övriga frågor 
 
- Evert Alm avtackades med blommor för allt arbete han lagt ner under 
åren.  
 
- Hembygdsförbundets "Hedersnål med lagerkrans" och diplom, delades ut 
till Björn Johansson. 
 



 
- Stig Sundqvist påtalade en sammanblandning av ’sommakoa’ och ’urkon’ 
som funnits i  Norra Vi passet. Rätt benämning i sammanhanget är ’urkon’. 
 
- Björn Johansson undrade om vi skulle passa på att göra en jubileumsskrift 
för Hembygdsföreningen eftersom det i år är 35 år sedan bildandet. Lite om 
vad som hänt från 1987 och fram till idag. 
 
- Claes Hedberg framförde en hälsning från Lena Tjäder . Hon var mycket 
tacksam och väldigt glad över kulturstipendiet hon fick för 2020 (utdelat 
2021). 
 
- Styrelsen vill gärna att medlemmar som har möjlighet och som kan delta i 
vissa arbetsuppgifter, får möjlighet till det. Det kan vara punktinsatser och 
kanske några som hjälps åt. Ordföranden skickade runt listor där anmälan 
om intresse kunde göras. T ex hjälp vid sommarveckan, nya platser till 
Norra Vi-passet, nya frågor till naturstigen, mm. 
 
- Styrelsen informerade om att tankar finns om att slå samman Norra Vi 
Hembygdsförening och Norra Vi Idrottssällskap. Diskussioner kommer att 
föras i en mindre gruppering.  
 
 
§19 Mötets avslutning 
 
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet 
avslutat. 
Därefter bjöds det på kaffe och tårta, samt musik och sång med Familjen 
Nordin, Idebo. 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Marita Linnell                                                    Gertrud Månsson Falk 
    Sekreterare                                                          Ordförande 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 Jan-Anders Johansson                                                        Kristina Åberg   


