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   Protokoll fört vid årsmöte med 
   Backaryds-Öljehults Socknars Hembygdsförening    Lördag 19 mars 2016 i Hallagården, Hallabro. 
 
 
 
§   1.   Årsmötet öppnas. 
           Ordf. Hans Westerholm hälsade knappt 40-talet medlemmar välkomna till föreningens 
           årsmöte 2016 och förklarade detta för öppnat. 
 
§   2.   Parentation. 
           Under verksamhetsåret har 3 av föreningens medlemmar avlidit, nämligen Carl-Erik 
           Nilsson  Skörje, Olle Andersson  Belganet och Anders Petersson  Hallabro. Ett ljus 
           tändes för dessa och Hans läste några väl valda ord. 
 
§   3.   Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 
           Till ordf. för mötet valdes Hans Westerholm och till sekreterare valdes Elna Johansson. 
 
§   4    Val av två justerare, tillika rösträknare. 
           Till att justera dagens protokoll valdes Ingemar Petersson och Tommy Kalmteg. 
 
§   5.   Fastställande av dagordning för årsmötet. 
           Påpekades att i § 12, Val, är det 2 suppleanter som skall väljas, inte 3. Eftersom paren- 
           tationen hölls direkt efter öppnandet har inledande paragrafer omnumrerats.  I övrigt 
           godkändes dagordningen. 
 
§   6.   Frågan om årsmötet är stadgeenligt utlyst. 
           Kallelse har skickats ut till medlemmarna, affischer har satts upp runt om i bygden och  
           på  föreningens Hemsida har kallelsen funnits. Kallelsen godkändes. 
 
§   7.   Verksamhetsberättelsen. 
           Årets verksamhetsberättelse fanns utlagd till mötesdeltagarna, densamma godkändes. 
 
§   8.   Ekonomisk berättelse. 
           Claes-Göran redovisade det ekonomiska läget, även här fanns rapporter att tillgå.  
           Den ekonomiska redovisningen godkändes. 
 
§   9.   Revisionsberättelse. 
           Gunnar Olsson läste upp revisorernas berättelse, densamma godkändes. 
 
§ 10.   Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 
           Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.  
 
§ 11.   Antagande av budget för år 2016. 
           Claes-Göran redovisade budgetförslag för år 2016, detsamma godkändes. 
 
§ 12.   Val 2016. 
           Enligt valberedningens förslag gjordes följande val: 
           Till ordförande på 1 år valdes Hans Westerholm. 
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          Omval av ledamöter på 2 år: Hans Johansson, Kerstin Andersson, Laila Lindberg och 
          Elna Johansson                                                            
          Omval av suppleant på 2 år: Tommy Hammar 
          Omval av suppleant på 1 år:  Peter Olsson 
          Omval av 2 st revisorer på 1 år: Per Fredriksson och Jan-Olov Ohlsson. 
          Omval av 2 st revisorsuppleanter på 1 år Barbro Martinsson och Kjell Alm. 
          Årsbokskommitté: Curt Johansson och styrelsen i övrigt. 
          Ombud till Blekinge Hembygdsförbunds årsmöte: Gunnar Olsson, Hans Westerholm  
          samt någon som styrelsen utser. 
 
§ 13.  Val av valberedning. 
          Till valberedning på 1 år förslås omval av Ulla Hellberg, tillika sammankallande, och 
          Ronny Kalmteg samt nyval av Gert Svensson, Hallabro. Detta godkändes. 
 
§ 14.  Beslut om medlemsavgiften för år 2017. 
          Beslöts att medlemsavgiften för 2017 blir oförändrad, 100:- kr/medlem. 
 
§ 15.  Styrelsens förslag till årsmötet. 
          Inga förslag fanns från styrelsen. 
 
§ 16.  Besvarande av inkomna motioner. 
          Fråga ställdes vad som händer med Linås 1:17. Ordf. redovisade hur kommittén som är 
          tillsatt, Björn S, Peter O och Claes-Göran T, arbetar. Förslag från Gunnar Olsson: ” att 
          styrelsen noggrant utreder och lägger fram konkret förslag till nästa årsmöte ” antogs. 
 
§ 17.  Övriga frågor. 
      1. Ingemar Petersson påpekade att milstenar inom området var målade, dock inte den i 
          Sörgården. Osäkert om milstenen i Skörje är vidgjord, detta får kollas. Trafikverket 
          ombesörjer detta och skall även måla milstenar i år, så vi får avvakta. 
      2. Tommy Kalmteg redogjorde om bredbandssituationen här i bygden och inbjöd till ett 
          bredbandsmöte med ByNet i bygdegården i Öljehult måndag 18 april kl 18.30. 
      3. Curt Johansson vädjade till åhörarna ang. årsboken och bad om material till denna. Vår 
          strävan är att ge ut en bok varje år, men då måste material komma in. Finns förutsätt- 
          ningar att ge ut en bok varje år så gör vi detta, annars ej. I augusti måste material finnas  
          för att få boken klar i tid. 
 
§ 18.  Årsmötet avslutas. 
          Blekinge Läns Hembygdsförbunds Hedersnål tilldelades Gunnar Olsson och Curt 
          Johansson, tillsammans med diplom och blommor. I sitt tacktal berättade Curt hur han 
          och ”Erik i Kroken” startade föreningen 1992-93. Blommor överlämnades även till  
          Kerstin Andersson och Börje Johansson för deras arbete inom föreningen. 
          Hans tackade de närvarande för allt arbete som läggs ned inom föreningen och viljan att  
          hjälpa till vid olika arrangemang. Alla behövs för att verksamheten skall fungera.                                                                                                   
          Elin Gustavsson framförde åhörarnas tack till styrelsen för det gångna årets arbete. 
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          Vid protokollet 
 
 
          ………………………………………. 
          Elna Johansson, sekr. 
 
                                          Justerare: 
 
 
          ...............................................................                       ....................................................... 
          Ingemar Petersson            Tommy Kalmteg 
           
      
            
           
          Efter årsmötesförhandlingarna hälsades Mikael Henriksson från Blekinge Muséum 
          välkommen. Han höll ett intressant föredrag med bildvisning om olika projekt som 
          Muséet arbetar med, bl.a. ”Gribshunden”, utgrävningar i samband med E22:ans om- 
          läggning i Sölvesborgstrakten, likaså utgrävningar i Vång och vid Elleholm. 
 
          Medlemmarna bjöds på kaffe med dopp och underhållning med sång och musik av 
          Göte Hansson, Helén Håkansson och Göran Göransson. 
          Några lotterier såldes under fikastunden och  vid den följande dragningen blev flera 
          vinster utdelade. 
                                                                     
 
          
 
 
                    
             
 
            
           


