NORMLÖSA HEMBYGDSFÖRENING
ÅRSMÖTESPROTOKOLL för 2017

1(3)

Protokoll fört vid Normlösa Hembygdsförenings årsmöte
den 19 februari 2017 i församlingshemmet.

§1

Ordf. Sandra Hellberg-Eriksson hälsade 21 (yngst 2 år och äldst 94 år!) personer
välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

§2

Till ordförande för mötet valdes Sandra Hellberg-Eriksson.

§3
.
§4

Till sekreterare för mötet valdes Charlotta Davidsson.
Till att jämte ordförande justera protokollet valdes Anders Kratz

§5

Dagordningen fastställdes och godkändes.

§6

Kallelse i brevlådan, med annons i Corren, via Bypassets hemsida och Facebook
godkändes.

§7

Verksamhetsberättelsen för 2016 lästes upp och godkändes.

§8

Resultaträkningen genomgicks och godkändes. Ett plusresultat på 4 735 kr
redovisades.

§9

Revisionsberättelsen för 2016 lästes upp och godkändes.

§ 10

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2017.

§ 11

Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för 2016 ska vara densamma som förra
året,100 kr för familj och 50 kr för enskild.

§ 12

Budgeten för 2017 föredrogs och godkändes.

§ 13

Val av styrelseledamöter jämte suppleanter.
Omval av Anna Ekström, Lars-Åke Karlsson, Nikllas Flygh och Charlotta
Davidsson på 2 år. Nyval av Ulrika Andersson på 1 år, samtliga som ordinarie
ledamöter i styrelsen. Nyval av Lena Karlsson på 2 år och Fredrik Jegermalm på 1
år som suppleanter. Sandra Hellberg-Eriksson avgår, likaså suppleanterna Karin
Thor och Patricia Haglund.

§ 14

Till ordförande för 2017 valdes Charlotta Davidsson.

§ 15

Till vice ordförande för 2017 valdes Benny Rosén.

§ 16

Till ordinarie revisorer omvaldes Håkan Boresson och valdes Bengt Karlsson båda
på 1år och som revisorsuppleanter omvaldes Jonny Martinsson på 1 år.

§ 17

Styrelsen förslag till verksamhet för 2017.
30/4
Valborgsmässofirande på Klockarängen
Midsommarfirande på Klockarängen
Normlösadagen
Julmarknad
Julgransplundring.
Övrigt;
Fortsätta välkomstpresent till nyinflyttade tillsammans med NIF och
Bygdelaget. Föreläsningar. Pubkväll. Studiecrkel Normlösas historia
(kom upp som förslag på årsmötet).
Aktiviteterna annonseras på www.bypasset.se, på bypassets och
hembygdsföreningens facebooksida, I Corren (vid större event) och på hemsidan
www.pagang.info.

§ 18

Valberedningens förslag på värdar för 2017;
Mötet beslutade att ta fram värdar för arrangemang 2017 löpande och med
gemensamma krafter.

§ 19

Till representanter till Mjölby Hembygdsråd valdes Britt-Marie Davidsson och LarsÅke Karlsson om.
Representanter för Bygdelaget är Charlotta Davidsson och Anna Ekström.

§ 20

Till valberedning omvaldes Anders Davidsson och Niklas Flygh,
med Anders som sammankallande.

§ 21

Övriga frågor:
Bättre samarbete med de övriga föreningarna i bygden.
Hembygdsrådet vill gärna ha in artiklar till deras årsbok. Även försättsblad, i år
från Normlösa. Sista inlämning av artiklar är sista oktober i år. Anders Kratz tar
fram förslag på bild/foto till försättsbladet.
• Gör inventarielista på materiel som Hembygdsföreningen äger.
• Tillsyn och iordningsställande av bodarna vid skolan behöver göras.
• Mötet avslutades med fika och en historisk återblick gjord av Sture Wallin och
Gösta Lind med assistans av Stig Witthammar och övriga mötesdeltagare.Sture
Wallin lämnade även över några dokument till Hembygdsföreningen bl.a. efter sin
tid som ordförande i LRF. Stig och Birgitta Witthammar kommer att förvara dessa
dokument i arkivet i Prästgården.
•
•

Nästa styrelsemöte i början av mars.

§ 22

Ordföranden för mötet, Sandra, förklarade årsmötet avslutat. Styrelsen tackade
Sandra för väl genomfört uppdrag som ordförande i Normlösa hembygdsförening
Vid protokollet
Sekreterare Charlotta Davidsson

Sandra Hellberg-Eriksson

Anders Kratz

Ordförande för årsmötet

Justeringsman

