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              Protokoll fört vid Normlösa Hembygdsförenings årsmöte 
              den 30 mars 2014 i församlingshemmet. 
 
 
§ 1 Ordf. Sandra Hellberg-Eriksson hälsade 18 personer välkomna 
 och förklarade årsmötet öppnat. 
 
§ 2 Till ordförande för mötet valdes Sandra Hellberg-Eriksson. 
 
§ 3 Till sekreterare för mötet valdes Charlotta Davidsson. 
. 
§ 4  Till att jämte ordförande justera protokollet valdes Anders Kratz. 
 
§ 5 Dagordningen fastställdes och godkändes. 
 
§ 6 Kallelse brevledes godkändes. 
 
§ 7 Verksamhetsberättelsen för 2013 lästes upp och godkändes. 
 
§ 8 Resultaträkningen genomgicks och godkändes. Ett plusresultat på 4 646 kr  
 redovisades. 
 
§ 9 Revisionsberättelsen för 2013 lästes upp och godkändes. 
 
§ 10 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2013. 
 
§ 11 Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för 2014 ska vara densamma som förra 

året,100 kr för familj och 50 kr för enskild. 
  
§ 12 Budgeten för 2014 föredrogs och godkändes. 
 
§ 13 Val av styrelseledamöter jämte suppleanter. 

Omval av Sandra Hellberg-Eriksson, Britt-Marie Davidsson och Lise-Lott Winberg i 
styrelsen, samtliga på 2 år. Nyval av Anders Kratz på 2 år i styrelsen.  

 
Omval av Benny Rosén på 2 år som suppleant. Nyval av Anna Ekström på 2 år 
som suppleant. 

 
§ 14 Till ordförande för 2014 valdes Sandra Hellberg-Eriksson. 
 
§ 15 Till vice ordförande för 2014 valdes Charlotta Davidsson. 
 
§ 16 Till ordinarie revisorer omvaldes Fredrik Jegermalm och Håkan Boresson båda på 

1år.  



Till revisorsuppleant omvaldes Bengt Karlsson och som ny revisorsuppleant valdes 
Jonny Martinsson.  

 
§ 17 Styrelsen förslag till verksamhet för 2014. 

Påskmarknad 12/4, Valborgsmässofirande 30/4, Tipspromenad på Torpavallen en 
lördag i maj, Brännbollsturnering mot Vallerstad och Skeppsås by på Torpadagen 
den 7/6, Midsommarfirande, 1/8 “Cykelturistveckan”, cyklister som deltar passerar 
Normlösa och hembygdsförening bjuder på äggmacka. I övrigt hålls så många 
verksamheter I byn som möjligt öppna under denna dag. 14/9 Kulturarvsdagarna ”I 
krigens spår”. Julmarknad och Julgransplundring. 

 
§ 18 Valberedningens förslag på värdar för 2014; 
 Valberedningen jobbar vidare med att ta fram värdar för arrangemang 2014. 
 
§ 19 Till representanter till Mjölby Hembygdsråd valdes 
 Britt-Marie Davidsson och Lars-Åke Karlsson. 
 Till representant till Bygdelaget valdes Lise-Lott Winnberg. 
 
§ 20 Till valberedning omvaldes Anders Davidsson och nyvaldes Niclas Flygh,   
 med Anders som sammankallande. 
 
§ 21 Övriga frågor: 

Lise-Lott nämnde att Kulturarvsdagarna i år har temat “I krigens spar” och 
efterfrågade någon I samband med detta ville driva en studiecirkel som skulle 
handla om vad Normlösa hade för roll under första och andra världskrigen. Hon 
nämnde att man skulle kunna söka “Leader” pengar för detta (de ska vara 
redovisade I år senast 14/9). 
 
Anders Kratz meddelade att han gärna kunde komma hem till folk och fota av 
gamla foton från bygden som man sedan kunde lägga upp på hemsidan. 
 
Lise-Lott undrade om det kunde finnas intresse av att göra björkvispar i år. Sture 
Wallin och Gösta Lind kunde tänka sig att instruera. Sandra kan sprida information 
till skolan med lappar när det blir aktuellt. 
 
Lise-Lott bad om hjälp med att sköta fikat under sommarkonserterna eftersom 
syföreningens medlemmar börjar få svårt att springa i trapporna i 
församlingshemmet. Ingen anmälde sig på mötet.  

 
Sven Harrysson har skrivit sin 7:e bok om gamla brandkårer där Normlösas 
brandkår finns representerad. Sandra har köpt ett exemplar av boken och den 
kommer att läggas I Smällen.  
 
Sandra informerade att det sitter ungdomar och röker på bänken utanför Smällen. 
Detta är en brandrisk. Mötet beslutade att bänken ska flyttas och att en lapp med 
information om värdet på Smällen samt hembygdsföreningens önskan att man inte 
röker där sätts upp. 

 



Karin Lorin som driver Boställets vedugnsbageri var inbjuden som gäst och hon 
höll ett inspirerande föredrag om hennes verksamhet.  

 
§ 22 Ordföranden för mötet, Sandra, tackade för visat intresse och förklarade årsmötet  

avslutat. 
 
 
 
 
 Vid protokollet  

Sekreterare Charlotta Davidsson 

 

 
           Sandra Hellberg-Eriksson   Anders Kratz 
           Ordförande för årsmötet   Justeringsman     

 
 


