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              Protokoll fört vid Normlösa Hembygdsförenings årsmöte 
              den 15 mars 2015 i församlingshemmet. 
 
 
§ 1 Ordf. Sandra Hellberg-Eriksson hälsade 10 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 Gösta Lind. 
 
§ 5 Dagordningen fastställdes och godkändes. 
 
§ 6 Kallelse brevledes, med annonser i Corren och med mail godkändes. 
 
§ 7 Verksamhetsberättelsen för 2014 lästes upp och godkändes. 
 
§ 8 Resultaträkningen genomgicks och godkändes. Ett plusresultat på 7 820,77 kr  
 redovisades. 
 
§ 9 Revisionsberättelsen för 2014 lästes upp och godkändes. 
 
§ 10 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2015. 
 
§ 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 2015 föredrogs och godkändes. 
 
§ 13 Val av styrelseledamöter jämte suppleanter. 

Omval av Lars-Åke Karlsson, Niclas Flygh och Charlotta Davidsson samt nyval av 
Anna Ekström, samtliga på 2 år som ordinarie ledamöter i styrelsen.  

 
§ 14 Till ordförande för 2015 valdes Sandra Hellberg-Eriksson. 
 
§ 15 Till vice ordförande för 2015 valdes Charlotta Davidsson. 
 
§ 16 Till ordinarie revisorer omvaldes Fredrik Jegermalm och Håkan Boresson båda på 

1år och som revisorsuppleanter omvaldes Bengt Karlsson och Jonny Martinsson 
på 1 år.  

 
§ 17 Styrelsen förslag till verksamhet för 2015. 



29/3  Påskmarknad  
30/4  Valborgsmässofirande på Klockarängen  

Tipspromenad på Torpavallen; Anna Ekström gör frågor för en lördag. 
19/6 Midsommarfirande på Klockarängen 
13/9  NORMLÖSADAGEN 
28/11 Julmarknad   

Julgransplundring. 
  

Aktiviteterna annonseras på www.bypasset.se samt I Corren och  på hemsidan På 
gang I Mjölby, www.pagang.info. 

 
§ 18 Valberedningens förslag på värdar för 2015; 
 Valberedningen jobbar vidare med att ta fram värdar för arrangemang 2015. 

 
§ 19 Till representanter till Mjölby Hembygdsråd valdes Britt-Marie Davidsson och Lars-

Åke Karlsson om. 
 Representanter för Bygdelaget är Sandra Hellberg-Eriksson och Anders Kratz. 
 
§ 20 Till valberedning omvaldes Anders Davidsson och nyvaldes Benny Rosén,   
 med Anders som sammankallande. 
 
§ 21 Övriga frågor: 
 

§ Idéer för Normlösadagen den 13/9;  
Ponnyridning,  
Mr Goran trollkarl från Skeda udde  
Bilburen ungdom kan ställa ut sina EPA traktorer  
Caroline och Johanna Davidsson föreläser/närvarar 
Kulturarvsdagen som I år har temat “Människors värv och verk – en resa I 
industri – och teknikhistoria, går av stapeln samma datum. Vi skulle kunna 
ta fram historiska dokument om tex Smedjan, Mejeriet och 
Pepparkaksfabriken för att visa vår industrihistoria. 

 
§ Förslag på att köpa in projektor. Benny kollar upp vad som finns på 

marknaden. 
 

§ Tidigare tradition att ge en välkomstpresent till alla nyinflyttade har kommit 
av sig. Hembygdsföreningen tycker att det är en fin och bra gest mot nya i 
bygden och ska därför försöka ta upp denna tradition igen. Sandra skriver 
ned ett välkomstord med lite info om bygden till nästa möte. Charlotta 
kollar med skatteverket om man kan få ut register på nyinflyttade i 
Normlösa. 

 
§ Nästa styrelsemöte 26/5 

 
§ Lise-Lott och Sandra hade plockat fram pärmar om Normlösas historia 

som vi med stort intresse kollade i till fikat. 
 



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

 
 
 
 
 Vid protokollet  

Sekreterare Charlotta Davidsson 

 

 
           Sandra Hellberg-Eriksson   Gösta Lind 
           Ordförande för årsmötet   Justeringsman     

 
 


