Protokoll fört vid Årsmöte för Gnarps Hembygds- och fornminnesförening 2019-03-24
Närvarande: 13 medlemmar.

1. Mötet förklarades öppnat.
2. Röstlängd. Namn nedtecknades på bifogad röstlängd över närvarande medlemmar.
3. Till mötesordförande valdes Britt Åslin, till mötessekreterare valdes Bertil Sundin.
Protokolljusterare: Caroline Lindberg. Rösträknare utses om röstning blir aktuell.
4. Stämman godkände kallelsen till årsmötet. Annonsering är gjord i Nordanstigarn, genom
sociala medier samt affischering.
5. Föredragningslistan godkändes.
6. Styrelsens berättelser.
a. Hembygdsföreningens verksamhetsberättelse upplästes och lades till handlingarna.
Signe Selanders Minnesfond har ej haft någon verksamhet under 2018.
b. Redovisning av kassarapporten från Hembygdsföreningen. Årsredovisningen för 2018
visade på ett litet minusresultat. Fikaförsäljningen har minskat med ca 5000:-. 2018
innebar dubbla tryckkostnader för årsprogram, då det inte kom någon räkning 2017.
Kassarapport för Signe Selanders Minnesfond. Ingen omsättning.
7. Revisorernas berättelse för Hembygdsföreningen upplästes och lades till handlingarna.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelserna. Styrelserna för Hembygdsföreningen och för Signe
Selanders minnesfond förklarades erhålla ansvarsfrihet för föregående år.
9. Fastställande av medlemsavgiftens storlek. Styrelsen föreslog höjning från 75 kr för enskild
medlem och 150 kr för familj till 100 respektive 200 kr. Stämman sade ja till höjningen.
Beslut: Avgiften höjs till 100 kr för enskild medlem och 200 kr för familj.
10. Planerade aktiviteter.
a. Säsongens programförslag presenterades och diskuterades.
i. Kurserna är tänkta att genomföras som Workshops, typ under en helg och 34 timmar per dag. Den lokala hemslöjdskretsen är gärna med och stöttar.
ii. Vetten Erske som Camilla skapat kommer att delta på aktiviteter och på
inspelningar för att intressera barn.
iii. Styrelsen skulle vilja skapa en samling med 1900-talsföremål på
Hembygdsgården för att ge mer igenkänningskänsla för yngre besökare.
b. Föreningens budget för 2019 presenterades och diskuterades. De 200 000 kr som
föreningen fått under 2018 är i första hand avsedda för takläggning och byte av åsar.
Beslut: Stämman godkände styrelsens programförslag och budget för 2019.
11. Inga propositioner eller motioner har inkommit till årsmötet.
12. Revision av stadgarna för Signe Selanders minnesfond.
Ändringen är framförallt organisatorisk, fondens ställning i föreningen har varit oklar tidigare.
Efter den föreslagna ändringen kommer den att bli en egen enhet som redovisas inom
Gnarps hembygdsförening. Dess kassa är öronmärkt för fonden och de kommer att vara en
egen resultatenhet. Punkt fyra i stadgarna, gräns för utdelning, föreslås ändring från 100 000
kr, till att högst 10 % av fondens medel får delas ut årligen. Revisorerna och styrelsen för
Signe Selanders minnesfond har godkänt förslaget.
Beslut: Stämman beslutade att godkänna förändringen, som tidigare behandlats på möte för
minnesfonden och kommer att gälla från och med innevarande verksamhetsår.
13. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av 1 år. Omval av Bodil Östman
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år. Omval av Bertil Sundin.
Nyval av Maria Gunsth. Fyllnadsval av Alvar Bydén för ett år. En plats vakant, 2 år.
c) 3 suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år. Omval av Kalle Broberg. Nyval av Arne
Törnqvist och Caroline Lindberg.

14.

15.
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d) 1 revisor jämte 2 suppleanter för en tid av ett år. Omval av Lars Berggren (ordinarie)
Jimmy Nilsson och Tore Wennman (suppleanter).
e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till
ordförande. Omval av Barbro Norlin (ordförande) och Karin Mohlén. En plats vakant.
f) val av kommittéer och Signe Selanders Minnesfond (de senare utses inom
Minnesfonden)
a. Fastighets-, byggnads- och fordonskommitté. Omval på Alvar Bydén
(sammankallande), Ante Andersson och Martin Åslin för fastighet och
byggnader. Omval på Niclas Selin och Johan Norling för fordon.
b. Festkommitté. Gun Östberg (omval, sammankallande), Yvonne Broberg
(omval) och Gerd Olsson (nyval).
c. Dräkt- och slöjdkommitté. Gunnel Östman (omval, sammankallande), Camilla
Karlsson (nyval).
d. Studiekommitté. Bertil Sundin (omval).
e. Uthyrning. Marianne Nordberg (omval) och Britt Åslin (nyval).
f. Signe Selanders Minnesfond
i. Ordförande på 1 år. Omval på Kerstin Tillemar
ii. Styrelseledamöter på 1 år. Omval på Marianne Nordberg och Annelie
Dahlberg, nyval på Anna-Karin Gomes.
iii. Suppleanter på 1 år. Omval på Bengt Synnebäck och Barbro Norlin
g) val av föreningens representanter, två personer, vid distrikts- och riksorganisationssammankomster, hänvisas till styrelsen att utse.
Av styrelsen utsedda frågor av vikt.
a. Parentation till minne av avlidna medlemmar. En tyst minut hölls.
b. Inget övrigt.
Av medlemmar anmälda frågor (ej beslutsfattande punkt). Caroline Lindberg ställde en fråga
om antal medlemmar och medlemsutvecklingen i föreningen. Antal medlemmar var vid
årsskiftet 242, en liten ökning sedan 2017. I stort har dock antalet minskat under flera år.
Beslut om kungörelse, tid och plats, av protokollet för stämman. Beslöts att protokollet från
stämman skall finnas hos Hembygdsföreningens ordförande och kassör senast söndag 7 april
klockan 15.00.
Årsmötet avslutades och stämmobesökarna bjöds på god smörgåstårta!
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………………………………………
Bertil Sundin, mötessekreterare
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Caroline Lindberg

