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   Protokoll fört vid årsmöte med 
   Backaryds-Öljehults Socknars Hembygdsförening    lördag 18 mars 2017 i Hallagården, Hallabro 
 
 
§   1.   Årsmötet öppnas. 
           Ordförande Hans Westerholm hälsade ca 40 medlemmar välkomna till föreningens års- 
           möte 2017 och förklarade detta öppnat. 
 
§   2.   Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 
           Som ordförande för mötet valdes Hans Westerholm och som sekreterare valdes Elna 
           Johansson. 
 
§   3.   Val av justerare och tillika rösträknare. 
           Till att justera dagens protokoll valdes Ingemar Petersson och Gunnar Olsson. 
 
§   4.   Parentation. 
           Under verksamhetsåret har 4 medlemmar avlidit: Karl Svensson, Gunnerskulla, Maj 
           Johansson, Karlshamn, Gun-Britt Landegren, Hallabro och Allan Johansson Siggamåla 
           En tyst minut hölls för dessa efter ljuständning och diktläsning. 
 
§   5.   Fastställande av dagordning för årsmötet. 
           Den på mötet utdelade dagordningen godkändes. 
 
§   6.   Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst. 
           Kallelse har skickats ut till medlemmarna i god tid, affischer har satts upp på anslags- 
           tavlor samt annonsering på föreningens hemsida. Kallelsen godkändes. 
 
§   7.   Verksamhetsberättelsen. 
           Verksamhetsberättelsen, tillsammans med övriga årsmöteshandlingar, fanns tillgäng- 
            liga för mötesdeltagarna. Ordf. kommenterade en del punkter. Berättelsen godkändes. 
 
§   8.   Ekonomisk berättelse. 
           Den ekonomiska berättelsen redovisades av kassören, densamma godkändes. 
 
§   9.   Revisionsberättelse. 
           Gunnar Olsson redovisade revisorernas berättelse, densamma godkändes. 
 
§  10.  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 
           Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. 
 
§  11.  Antagande av budget för år 2017. 
           Budgetförslag för år 2017 redovisades av kassören, detsamma godkändes. 
 
§  12.  Val 2017. 
           Enligt valberedningens förslag gjordes följande val till styrelsen: 
           Till ordförande på 1 år valdes Hans Westerholm. 
           Omval av ledamöter på 2 år: Gösta Hedlund, Curt Johansson, Börje Johansson. 
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           Nyval av ledamot på 2 år Lilian Svensson. 
           Omval av suppleanter på 2 år: Tony Nilsson, Björn Svensson, Ingvar Augustsson. 
           Omval av suppleant på 1 år: Peter Olsson 
           Revisorer: Valberedningen föreslog omval av Per Fredriksson och Jan-Olov Olsson  
           för 1 år, vilket godkändes. 
           Som revisorssuppleanter omvaldes Barbro Mattisson och Kjell Alm på 1 år. 
           Val av ombud görs av styrelsen. 
 
§  13.  Val av valberedning. 
           Ulla Hellberg har avsagt sig uppdraget i valberedningen. Beslöts att styrelsen utser er- 
           sättare för Ulla. Gert Svensson och Ronny Kalmteg blev omvalda för ett år med Ronny 
           som sammankallande. 
 
§  14.  Beslut om medlemsavgift för 2018. 
           Beslöts att medlemsavgiften för 2018 blir oförändrad, 100:- kr. 
 
§  15.  Styrelsens förslag till årsmötet. 
           Inga förslag från styrelsen. 
 
§  16.  Besvarande av inkomna motioner. 
           Inga motioner har inkommit. 
 
§  17.  Övriga frågor. 
       1. Lindås 1:17. Enligt beslut på förra årsmötet skulle förslag framläggas på detta årsmötet 
           hur vi fortsätter med Lindås 1:17. Något förslag från arbetsgruppen har ej presenterats. 
           Olika synpunkter framfördes, hur mycket som skall göras, hur få medlemmar till att  
           hjälpa till med arbetet mm. Vid omröstning röstade 15 personer för att behålla och 10 
           röstade på försäljning av fastigheten, övriga avstod. Frågan bordlägges till nästa års- 
           möte. 
       2. Claes-Göran Torvaldsson avtackades för sitt arbete som kassör i föreningen i många år   
           med Sv. Hembygdsförbunds hedersnål, diplom och blommor.  Även Ulla Hellberg av- 
           tackades med blommor då hon nu lämnar sitt arbete i valberedningen. 
           Hans Westerholm tackade styrelsen för allt arbete som utförts under året och även  
           alla övriga medlemmar som hjälpt till, t ex vid städdagar och ”våffelsöndagar”. 
 
§  18.  Årsmötet avslutas. 
           Ordförande tackade för visat intresse och avslutade årsmötet. 
           Före kaffeserveringen bjöds medlemmarna på musikunderhållning av Göte Hansson, 
           Helén Håkansson och Göran Göransson. 2 lotterier såldes och flera priser delades ut. 
 
           Vid protokollet:                                                 
 
           …………………………………..                          ……………………………………... 
           Elna Johansson, sekr                                               Hans Westerholm Ordf. 
 
                                                                     Justerare: 
 
           ……………………………………                        ……………………………………... 
           Ingemar Petersson                                                   Gunnar Olsson 


