PROTOKOLL FORT VID
HÖGSBY SoCKENS HEMBYGDSFÖRENINGS ÅNSVÖTP
söNoacsNl pEN 10 MARS 2019 KL. rs.oo pÅ HORNSBERG.

Närvarande: 31 medlemmar

$ 1. Mötets öppnande

Föreningens ordförande Roland Erlandsson hä1sade välkommen och förklarade
årsmötet öppnat.

Parentalion
Föreningens ordförande Roland Erlandsson förrättade parentation för under året
avlidna medlemmar.
$ 2.

Val av ordförande, sekreterare och referent för mötet
TiII ordförande för årsmötet valdes Marianne Ek, till sekreterare Elisabeth Angervall
och till mötesreferent Elisabeth Angervall.
$ 3.

Val av två justerare, tillika rösträknare
Att jämte ordförande justera dagens protokolf tiliika vara rösträknare valdes Ingrid
Donne Gustafson samt Rose-Marie Lind.
$ 4.

Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning godkändes.
$ 5.

Godklinnande av kallelsen
Samtliga medlemmar har erhållit personlig kallelse till årsmötet genom utskickat
medlemsbrev. På föreningens hemsida finns information om årsmötet. Annons har
funnits i Oskarshamnstidningen samt i Innehåll på "Evenemangssidan" och i OT
under "Kalendern". Årsmötet godkände detta.
$ 6.

$ 7. Styrelsens verksamhetsberättelse
Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2018 gicks igenom med kommentarer av
föreningens vice ordförande Eva Augustsson.

Verksamhetsberättelsen lades med godkännande till handlingarna. Se Bil.1
Kassörens förvaltningsberättelse
Kassörens förvaltningsberättelse för år 2018 gicks igenom och lades med
Se BiI.2
godkännande till handlingarna.
$ 8.

f

P/

Revisionsberättelse
I revisorernas frånvaro upplästes deras berättelse av mötesordförande och lades
Se Bi1.3
därefter till handlingarna.
$ 9.

Fastställande av resultat- och balansräkning
Resultat- och balansräkningen för år 2018 faststäl1des av årsmötet.
$ 10.

om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
$ 11. Fråga

$ 12. Sty'relsens

förslag

Styrelsens bud get

20'1.9

till budgetl&

2019

gicks igenom och antogs därefter av årsmötet. Se Bi1.4

Fastställande av antalet styrelseledamöter och ersättare i styrelsen
Årsmötet beslutade att styrelsen för 2019 ska bestå av 9 ordinarie ledamöter och en
$ 13.

ersättare.

till

styrelse
Till styrelse på ett år valdes
S 14.

Val

Erlandsson

omval

Ledamöter: Eva Augustsson
Ola Johansson
Torgny Kratz
Torbjöm Midunger
Ola Shömbom
Anita Ståhl
Inger Svensson

omval
omval
omval
omval
omval
omval
omval
omval

Ordförande:Roland

ElisabethAngervall
Ersättare: Margareta

Nilsson

nyval

$ 15. Val av två revisorer samt ersättare

till

dessa

Årsmötet beslutade följande:
Ordinarie revisorer: Eva Gröön
Hemming Larsson
Anna Emrin
Ersättare:

omval
omval
omval

qru

$ 16. Val av

lotterikontrollant

Årsmötet valde Ulla Blomqvist til1 lotterikontrollant.

till Kalmar Läns Hembygdsf örbunds

årsmöte
Årsmötet beslutade överlämna till styrelsen att utse fyra ombud till Kalmar Läns
Hembygdsförbunds årsmöte 1.9 maj 2079 i Västervik.
$ 1.7. Val av ombud och ersättare

Val av kontaktperson för PLF Oskarshamn
Årsmötet beslutade utse Allan Ljung.
$ 1.8.

Fastställande av antal ledamöter i valberedningen
Denna punkt utgår. Se $ 20.

$ 19.

Val av valberedning och sammankallande för denna
Tidigare valberedning har avsagt omval. Det finns ej någon ny att ingå i
valberedningen. Årsmötet beslutade därför att styrelsen får fungera som
valberedning. Eva Augustsson utsågs till sammankallande.
$ 20.

Fastställande av medlemsavgift för 2020
Årsmötet beslutade oförändrad avgift 100 kr för 2020.
$ 21.

g 22.

övriga frågor

Ingrid Donne Gustafson undrade om det är tillåtet att utse styrelsen till
valberedning. Bör detta kontrolleras med riksförbundet? Ordförande för mötet
svarade att detta förekommer i flertal andra föreningar eftersom ingen viil ingå i en
valberedning.
$ 23.

Avslutning

Årsmötets ordförande Marianne Ek förklarade förhandlingarna avslutade.

Högsby 2019-03-10
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Marianne Ek ordförande för mötet

Elisabeth Angervall sekr för mötet

Rose-Marie Lindh

