PROTOKOLL fört vid årsmöte med Föreningen för Hembygdsvård i
Österfärnebo.
Söndagen den 11 mars 2018 kl 15.00, i Naturums hörsal i Gysinge.
Närvarande: 29 medlemmar, se bilaga 1.
§ 1. Mötets öppnade. Gunnel Strid hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat.
§ 2. Val av årsmötesfunktionärer. Till mötesordförande valdes Maria Vestlund. Till
mötessekreterare valdes Bengt Andersson. Anders Lövgren och Klas-Erik Larsson utsågs till
protokolljusterare och rösträknare vid en eventuell votering.
§ 3. Årsmötets stadgeenliga utlysande. Gunnel Strid föredrog tidpunkter för annonsering i
olika media och för personliga utskick. Årsmötet godkände tillvägagångssättet.
§ 4. Fastställande av dagordning. Alvar Olsson anmälde att han avsåg att anmäla förslag till
justering av föreningens stadgar på några punkter. Beslutades att ta upp detta under punkt
åtta och därefter fastställdes den kompletterade dagordningen.
§ 5. Årsredovisning. 5 a Gunnel Strid läste upp den skriftliga årsredovisningen. Agneta Björk
läste upp Hembygdsforskargruppens kompletterande årsberättelse. De innehållsrika
redovisningarna lades med godkännande till handlingarna.
5 b Det framlagda bokslutet kommenterades av kassören Inga-Lill Gavell. Årets
resultaträkning gav ett minus på 5 413 kronor, vilket ändå betraktades som ett gott resultat,
med tanke på köksrenoveringen i Mellangården och tryckningen av den nu färdigställda
boken ”Österfärnebos Fäbodar”.
5 c Den framlagda resultat- och balansräkningen fastställdes av årsmötet. Årets förlust
balanserades i ny räkning.
5 d Karl-Erik Ferner föredrog revisorernas rapport.
5 e Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning.
§ 6. Fastställande av ev. arvoden och ersättningar. Årsmötet beslutade om oförändrade
ersättningar. Till styrelsen att fördela, 500 kronor, till serveringspersonalen, 500 kronor
vardera. Bilersättning utgår med den skattefria delen av statliga normer, för närvarande
18,50 kronor per mil.
§ 7. Val av styrelseledamöter och övriga förtroendevalda.
7 a Till ordinarie styrelseledamöter för de nästkommande två åren valdes: Tommy Wigert,
Mona Zander, Alvar Olsson och Lennart Larsson, samtliga omval. Kvarstående, ytterligare ett
år av mandatperioden är: Inga-Lill Gavell, Per Widén, Gunnel Strid, Håkan Berglin och Agneta
Engvall.

7 b Till ordförande för nästkommande verksamhetsår nyvaldes enhälligt Håkan Berglin.
7 c Till revisorer för nästkommande verksamhetsår omvaldes Karl-Erik Ferner och Eva-Britt
Malmkvist, med Birgitta Elfström som ersättare.
7 d Årsmötet uppdrog till styrelsen att besluta om firmatecknare och teckningsrätt.
7 e Övriga val. Årsmötet beslutade utse följande områdesansvariga och kommittéer.
Stugfogde,

Tommy Wigert, omval

Inventariesamordnare, Alvar Olsson, omval
Redaktionssamordnare, Alvar Olsson, omval
Forskarsamordnare, Annika Wigert, omval
Teatersamordning, Styrelsen ansvarar
Kryddträdgårdsansvariga, Margit Vedin, Inger Lindfors och Per Lindström, omval
Folkmusiksamordnare utsågs ej längre av årsmötet, styrelsen får ta upp frågan om behov
uppstår.
Serveringssamordnare, Margit Vedin, Inger Lindfors och Per Lindström, omval
Smedsbostadssamordnare, Inga-Lill Gavell, omval
Föreningens hemsida, Agneta Björk, omval
Textilsamordnare, Berit Olsson, omval
Midsommarkommitté, Maria Vestlund, Anna-Karin och Joakim Bergqvist, Per Cederstrand,
Dan Gavell och Amelie Jakobsson. Mats Olsson och Helena Wigert sammankallar gruppen
och ger en introduktion till uppdraget.
7 f I valberedningen kvarstår Mats Olsson i två år och Jan-Olov Olsson i ett år, den senare
valdes även till sammankallande. Vid årsmötet kunde inte, i brist på förslag, utses en tredje
ledamot för tre år. Beslutades att uppdra till valberedningen att vidtala och utse lämplig
person samt meddela resultatet till styrelsen.
7 g Årsmötet uppdrog till styrelsen att utse ombud till det regionala hembygdsförbundets
årsmöte.
§ 8. Behandling av styrelsens förslag.
Under denna punkt tog Alvar Olsson upp ett förslag till en anpassning av föreningens stadgar
som han och Håkan Berglin tagit fram på styrelsens uppdrag. Det gällde marginella
förändringar i: § 3 Verksamhet, § 4 Organisation, § 10 Hembygdsföreningens styrelse. Ett

tilläggsyrkande om ändring av § 8.4 d, angående ändring av ordningsföljden på ärenden vid
årsmötet bifölls.
Årsmötet beslutade enhälligt att anta de föreslagna stadgeändringarna och uppdrog till Alvar
Olsson att göra justeringarna så att de reviderade stadgarna kan bifogas detta protokoll som
Bilaga 2.
§ 9 Fastställande av avgifter till föreningen.
Årsmötet beslutade att medlemsavgiften skall vara oförändrad, alltså:
Pensionär, 50: -, Enskild medlem, 100: -, Familj, (skrivna på samma adress), 200: § 10. Fastställande av verksamhetsplan och budget.
I den utsända kallelsen fanns en preliminär verksamhetsplan bifogad. Gunnel Strid
kommenterade den något. Föreningens 100-årsjubileum blir en av höjdpunkterna i år.
Någon budget fanns inte framtagen, då verksamheten är mycket beroende av väderleken vid
de olika arrangemangen och intäkterna är svåra att förutse.
Årsmötet antog förslaget till verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret.
§ 11. Övriga frågor.
Alvar Olsson berättade kort om uppläggningen av det kommande Koverstabladet för året
som präglas av föreningens jubileumsår.
Anders Lövgren med flera uttryckte glädje över att Håkan Berglin åtagit sig ordförandeskapet
i föreningen och önskade lycka till. Anders hade också önskemål om dokumentation av
närvarande personer vid årsmötet.
Håkan Berglin tackade för förtroendet och passade på att inbjuda till en genomgång av
Gysinge Bruks historia inför det stundade 350-årsjubiléet, efter kaffepausen.
§ 12. Mötets avslutande
Mötesordföranden Maria Vestlund tackade för uppmärksamheten och förklarade årsmötet
avslutat.
Dag som ovan

Justerare.

Vid protokollet

Bengt Andersson

Maria Vestlund, Mötesordförande

Anders Lövgren

Klas- Erik Larsson
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Bilaga 2

Stadgar i
Föreningen för
Hembygdsvård i Österfärnebo
Reviderade vid årsmötet 2018-03-11
§ 1. Namn, verksamhetsområde och karaktär
Föreningens namn är Föreningen för Hembygdsvård i Österfärnebo. Föreningen är medlem i Gästrike
– Hälsinge Hembygdsförbund och därigenom ansluten till Sveriges Hembygdsförbund. Föreningens
geografiska verksamhetsområde utgörs av Österfärnebo socken. Föreningen är en partipolitiskt och
religiöst obunden, allmännyttig ideell förening med syften som framgår av paragraf två, ändamål.

§ 2. Ändamål
Hembygdsrörelsen vilar på tre ideologiska grundpelare: humanism, demokrati och solidaritet.
Hembygdsrörelsens ändamål är att vårda och synliggöra hembygdens kultur och miljö så att den blir
en naturlig grund för ett gott liv.
Hembygdsföreningen skall i detta syfte arbeta för:
•
•

att kunskapen om och känslan för hembygdsföreningens kultur- och naturarv fördjupas och
förs vidare till kommande generationer.
att kultur- och naturhistoriska minnen och miljöer tas tillvara och görs tillgängliga för alla.

•

att värna om kulturarv, miljö, tradition och hävdvunnen sed i samband med
samhällsförändring.

§ 3. Verksamhet
Hembygdsföreningens verksamhet består av förvaltning och underhåll av byggnader i föreningens
ägo samt vård av föremål som inlämnats och är lämpliga till föreningens samlingar.
Hembygdsforskning och dokumentation är en annan viktig del. Framställning av skrifter är en del i
arbetet att sprida och bevara viktig kunskap om hembygden. Koversta Gammelby är en viktig
samlingspunkt där ortsbor och utflyttade träffas vid årets olika arrangemang.
Föreningens verksamhetsår utgörs av tiden från ett ordinarie årsmöte till nästa ordinarie årsmöte.

§ 4. Organisation
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet som utser styrelse för föreningen. Mellan
årsmötena är styrelsen högsta beslutande organ.
§ 5. Medlemskap
5.1 Person som delar de under ändamålsparagrafen angivna värderingarna och vill bli medlem
registreras utan särskild ansökan efter det att medlemsavgiften betalts.
5.2 Fysisk eller juridisk person som vill stödja hembygdsarbetet genom ekonomiska bidrag eller på
annat sätt kan av styrelsen anslutas som stödjande medlem.

§ 6. Avgifter
6.1 Avgifter för medlemmar och stödjande medlemmar beslutas av ordinarie årsmöte.
Den som inträder som medlem efter den 30 september erlägger ej avgift för inträdesåret.

§ 7. Lokalt samarbete
Föreningen kan inträda som medlem i sådana lokala sammanslutningar vars ändamål sammanfaller
med föreningens eller gagnar dess sak.
Beslut om inträde i och utträde ur sådana sammanslutningar fattas av föreningens styrelse, som
också beslutar om föreningens representation.

§ 8. Ordinarie årsmöte
8.1 Årsmöte med föreningen skall hållas senast under mars månad på tid och plats som styrelsen
beslutar.

8.2 Kallelse till årsmötet genom meddelande i lokalt annonsmedium, föreningens hemsida på
Internet skall ske senast en vecka före mötet.
8.3 Alla medlemmar och styrelseledamöter äger förslags- och yttranderätt samt rösträtt. Ledamöter i
föreningens styrelse äger dock ej rösträtt vid beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
8.4 Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:
a. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
b. Val av årsmötesfunktionärer:
• mötesordförande
• mötessekreterare
• två protokolljusterare
• två rösträknare
c. Fastställande av dagordning
d. Årsredovisning
• verksamhetsberättelsen
• bokslut
• föredragning av revisorernas berättelse
• fastställande av resultat- och balansräkningarna
• fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
e. Fastställande av ev. arvoden och traktamenten till styrelsens ledamöter samt av andra
ersättningar.
f. Val av:
•
•
•
•
•
•

ordinarie styrelseledamöter för de nästkommande två åren
ordförande för nästkommande verksamhetsår
två revisorer för nästkommande verksamhetsår
en ersättare för revisorerna för nästkommande verksamhetsår
valberedning om minst tre ledamöter, varav en utses till sammankallande
val av ombud till det regionala hembygdsförbundets årsmöte

g. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
h. Fastställande av avgifter till föreningen
i. Fastställande av budget och verksamhetsplan för minst det framförliggande räkenskapsåret.

Fråga utöver dem som återfinnes på det av styrelsen upprättade förslaget till dagordning får
diskuteras av årsmötet om tre fjärdedelar av de röstberättigade så beslutar.
8.5 Motion till föreningens årsmöte kan väckas av varje medlem i föreningen. Sådan motion skall vara
styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.
8.6 Årsmötets beslut fattas med enkel majoritet, utom då dessa stadgar föreskriver annat. Vid lika
röstetal avgör lotten. Begärs votering vid personval ska denna ske genom sluten omröstning.

§ 9. Extra årsmöte
9.1 Extra årsmöte ska hållas när förening ens styrelse eller revisorerna finner det angeläget eller när
minst 20 procent av föreningens medlemmar begär det i skrivelse till föreningens ordförande.
9.2 Kallelse till extra årsmöte ska ske minst 30 dagar före mötets hållande.
9.3 Extra årsmöte kan endast besluta i de ärenden som upptagits på den dagordning som tillställs
medlemmarna i samband med kallelsen.
9.4 Vid extra årsmöte gäller för övrigt vad som stadgas för ordinarie årsmöte.

§ 10. Hembygdsföreningens styrelse
10.1 Föreningens styrelse skall bestå av minst fem ledamöter, nämligen ordförande och fyra övriga
ledamöter, vilka samtliga väljs på föreningens årsmöte.
Mandattiden för ordföranden är ett år. Övriga ledamöter har en mandattid på två år. Dessa utses på
så sätt att hälften väljs vartannat år.
10.2 Föreningens styrelse utser bland ordinarie ledamöter vice ordförande, sekreterare och kassör.
10.3 Firmatecknare. Föreningens firma tecknas av två av styrelsen utsedda personer i förening.
10.4 Teckningsrätt. Styrelsen utser två personer, var för sig, att inneha teckningsrätt för bankgiro och
föreningens bankonton samt övriga ekonomiska transaktioner som berör föreningen.
10.5 Föreningens styrelse får utse person till adjungerad ledamot. Sådan person har inte rösträtt men
kan av efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt.

§ 11. Räkenskaper och revision
11.1 Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhetsoch räkenskapsåret. Föreningens räkenskaper förs per kalenderår. Verksamhetsåret utgörs av tiden
från ett ordinarie årsmöte till nästa ordinarie årsmöte.

11.2 För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses vid årsmöte två
revisorer och två ersättare för dessa.

§ 12. Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar beslutas av föreningens ordinarie årsmöte. Sådant beslut måste fattas med
minst tre fjärdedelar av avgivna röster.

§ 13. Upplösning
13.1 Beslut om upplösning av föreningen kan fattas endast om föreningens styrelse framlagt sådant
förslag och att detta förslag vid två på varandra följande årsmöten, varav det ena skall vara ett
ordinarie årsmöte. Vid vardera årsmötet ska minst tre fjärdedelar av de röstberättigade godkänna
beslutet.
13.2 Är föreningens upplösning beslutad, ska dess tillgångar överlämnas till det regionala
hembygdsförbundet för förvaltning. Hembygdsföreningens arkivalier överlämnas till folkrörelsearkiv
eller annat arkiv så nära ursprungsorten som möjligt.

