PROTOKOLL F,ÖRT vrD HÖGSBY SOCKENS HEMBYGDSF.öRENINGS
söNnacnN DEN 2T MARS zazz r<L.ts.oo pÅ HoRNSBERG

ÅnsuöTn

Nåirvarande: 1 8 medlernmar
$ 1. Mötets öppnande
Föreningens vice ordforande hålsar viilkommen och forklarar årsmötet for öppnat.
$ 2. Val av ordfiirande och sekreferare fiir mötet
Till ordörande ör mötet viiljs Torbjörn Midunger och till seLleterare Eva Emrin
$ 3 Val av två

justerare fillika rösträknare

Tili att jämte ordiörande Torbjorn Midunger justera dagens protokoll våljs Roland Erlandsson och Allan
Ljung.

-

$ 4 Parenfation

Mötets ordforande Torbjörn Midunger forråttar parentation for under året avlidna medlemmar.
$ 5 Faststäiiande av dagordning
slagen dagordning godktinns.
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$ 6 Godkiinnande av kallelsen
Information om årsmöfet har funnits på foreningens hemsida. Annons har ftnnits
samt brev till alla medlemmar. Årsmötet godkänner detta.
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$ 7 Sfyrelsens verksamhetsberättelse
Styrelsens verksarnhetsberättelse for 202I gås igenom och efter foriindring av ordet naturligtvis
i orginalet av verksarnhetsberättelse så läggs den med godkåinnande till handlingarna. Se bil. 1

till nafurligt

$ 8 Kassörens fiirvaltningsberättelse

Kassörens forvalnringsberättelse gås igenom och läggs med godktinnande

till handlingarna.Se bil.

2

$ 9 Revisionsberäftelse
I revisorernas frånvaro läser Torbjörn Midunger deras berättelse vilken d:irefter kiggs till handiingarna.
Se bil. 3

$ 10. Fastställande av resultat- och balansräkning
Resultat- och balansriikningen for 2A21 fastställs av arsmötet.
$ 11. Fråga om ansvarsfrihet fiir styrelsen
Årsmötet beviljar slzrelsen ansvarsfrihet for verksarnhetsåret 2021
$ 12. Fastställande av antalet sfyrelseledamöter
Årsmötet beslutar att sbrrelsen fot 2022 skall bestå av 11 ledamöter.
$ f3. VaI av sfyrelse
Till styrelse på ett år viiljs
Ordforande: Vakant

Ledamöter: Eva Augustsson
Inger Svensson
Oia Johansson
Tcrgny Kratz
Anita Ståh1
Tcrtrjörn Midunger
Ola Strömbom

Margareta Nilsson
Nina Schön Wallenberg

ChristinaDahlen

Omval
Omval
Omval
Omval
Omval
Omval
Omval
Omval
Omval
Omval

$ 14. Val av två revisorer och ersättare
Å-rsmötet väljer folj ande :

till

dessa

Ordinarie revisorer: Eva Gröön
Hemming Larsson

Ersättare:

Margmeta Lundggen

$ f5. Val av lotterikontrollanf
Årsmötet väljer Ulla Blomqvist

Omval
Omval

Johansson Nyval

till lotterikontrollant.

$ 16. Vat av ombud och ersättare till Kalmar läns hembygdsfiirbunds årsfämma.
Årsmötet beslutar att styrelsen utser ombud då det inte finns något datum utsatt.
-vat

av kontakfperson lör PLF Oskarshamn
$ 17.
Årsmötet beslutar att utse Allan Ljung.
$ 18. Fastställande av ledamöter i valberedningen.
Ärsmötet beslutar att valberedningen skall bestå av minst tre ledamöter.
-v'at av
S 19.

vaiberedning och sammank^aliantie fiir denna.

Styrelsen firngerar

frr

närvarande som valberedning.

Fastställande av medlemsavgift fiir 2023.
Ärsmötet beslutar att medlemsavgiften skall vara 125:S 20.
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Ett kort yttrande ifrån revisorerna ang. att det inte finns någon ordforande och att stadgarna bör ses över.
Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att se över detta.
Bengt Nilsson informerade att masken Strimmig trägnagare zir tillbaka i Stentrolmska huset. Det Anticirnex
gjort iir inte tillräckligt. Årsmötet beslutar att det ska ta kontakt med Nomore Kalmar ang . ny sprutning.

Melker Lindmark påpekade att kommunen har stängt av vattnet till toaletten i Lanhagen. Melker Lindmark
fick i uppdrag atttakcntakt rned Hogsby Bostads AB for hjtilp med detta.
$ 22. Avslutning.

Årsmötets ordörande Torbjörn Midunger tackar for visat intresse och örklarar forhandlingama avslutade.

Högsby

?022-03-27
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Torbj örn Midunger ordforande

Eva Emrin sekreterare

Roland Erlandsson

Allan Ljung

