
      Sid. 1/3 
               Protokoll fört vid årsmöte med 
              Backaryds-Öljehults Socknars Hembygdsförening 
              lördag 17 mars 2018 i Hallagården, Hallabro. 
 
 
§   1.   Årsmötet öppnas. 
           Ordförande Hans Westerholm hälsade 22 deltagare välkomna till föreningens års- 
           möte och förklarade detta för öppnat. 
 
§   2.   Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
           Till ordförande för årsmötet valdes Hans Westerholm och till sekreterare valdes 
           Elna Johansson. 
 
§   3.   Val av två justerare, tillika rösträknare. 
           Till justerare valdes Ingrid Johansson och Kerstin Andersson. 
 
§   4.   Parentation. 
           Under verksamhetsåret har 8 medlemmar avlidit: Olle Helt Hallabro, Ulla Nyberg 
           Backaryd, Kajsa Backlund Örnsköldsvik, Claes Augustsson Bäckasjögärde,  Arne 
           Jonsson Hallabro, Elvi Kemppaala Ronneby, Ronny Håkansson Abborremåla och 
           Dan Robertsson Backaryd. En tyst minut hölls för dessa efter ljuständning och ett 
           minnesord. 
 
§   5.   Fastställande av dagordning för årsmötet. 
           Dagordning och övriga handlingar fanns tillgängliga i lokalen. Dagordningen godkändes 
 
§   6.   Frågan om årsmötet är stadgeenligt utlyst. 
           Årsmötet har annonserats på anslagstavlor, i tidningen och på föreningens Hemsida. 
           Mötet föreslog att påminnelse kunde skickas ut via e-mail. Kallelsen godkändes. 
 
§   7.   Verksamhetsberättelse. 
           Verksamhetsberättelsen redovisades av ordf., densamma godkändes. 
 
§   8.   Ekonomisk berättelse. 
           Kassör Börje Johansson redovisade ekonomin med utdelade handlingar som underlag. 
           Rapporten godkändes 
 
§   9.   Revisionsberättelse. 
           Revisorernas redovisning lästes av sekreteraren, densamma godkändes. 
 
§  10.  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 
            Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 
 
§  11.  Antagande av budget för år 2018. 
           Budgetförslag för år 2018 redovisades av kassören, detsamma godkändes. 
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§  12.   Val 2018. 
             Enligt förslag från valberedningen gjordes följande val till styrelsen: 
             Till ordförande på 1 år omvaldes Hans Westerholm. 
             Omval av 4 ledamöter på 2 år: Hans Johansson, Elna Johansson, Kerstin Andersson 
             och Laila Lindberg. 
             Styrelsesuppleant på 2 år: omval av Peter Olsson och nyval av Gunnar Kullman. 
             Valberedningen föreslog också omval av 2 revisorer på 1 år, Per Fredriksson och 
             Jan-Olov Ohlsson samt omval av 2 revisorssuppleanter på 1 år, Kjell Alm och 
             Barbro Mattisson. 
             Som ombud för Hembygdsföreningen till Blekinge Hembygdsförbunds årsmöte 
             valdes Hans Westerholm, Kerstin Andersson och Elna Johansson. 
 
§  13.   Val av valberedning. 
             Till valberedning valdes Gert Svensson, sammankallande, Birger Karlsson och Erika 
             Berndtsson, samtliga på 1 år. 
 
§  14.   Beslut om medlemsavgift för 2019. 
            Beslöts att lämna medlemsavgiften oförändrad för år 2019,  kr 100:- . 
 
§  15.   Styrelsens förslag till årsmötet. 
            Beslöts att höja priset för kaffe och våffla till 30:- kr inför sommarens servering. 
 
§  16.   Besvarande av inkomna motioner. 
             Inga motioner hade inkommit. 
 
§  17.   Övriga frågor. 
             Beträffande Lindås 1:17 har ingen plan framkommit från kommittén beträffande vad 
             som skall göras med fastigheten. Föreningen har fått 75 000:- kr från Logen Klippan 
             att använda till Lindås 1:17. Därifrån har vi tidigare fått böcker samt 20 000:- kr. 
             Hans Westerholm redogjorde för föreningens samarbete med SV, Studieförbundet 
             Vuxenskolan, dit aktiviteter skall rapporteras och föreningen får bidrag till dessa. 
             Ordföranden rapporterade även om föreningens Hemsida, vilken Lars Liljeberg har 
             ansvaret för, samt planerna med Landsbygds-TV.  
             Ingemar Petersson undrade om det är något annat arbete på gång för Vannslätten 
             efter arbetet med tillgänglighetsanpassning. 
 
             Därefter avtackades Tommy Hammar för sitt arbete i föreningens styrelse med en 
             blombukett. Även Kerstin Andersson och Börje Johansson erhöll var sin blomma för 
             allt arbete de lägger ner på Vannslätten. 
 
             Hans Westerholm framförde också föreningens tack till alla som ställer upp och  
             hjälper till t.ex vid sommarserveringarna, städdagar och andra arrangemang. 
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§  18.   Årsmötet avslutas. 
             Ordförande Hans Westerholm tackade de närvarande för visat intresse och avslutade 
             årsmötet. Tommy Kalmteg informerade om nästa teater i Belganet, den 28 mars, 
             ”Föregångerskan” och i Backaryd den 25 april, underhållning med Pär Sörman. 
 
            Därefter presenterade Hans Westerholm eftermiddagens underhållare: Göran 
            Göransson och Gunn-Britt Hanemark. De bjöd på sång och musik innan kaffe- 
            serveringen började. Ett par lotterier såldes också med flera nöjda vinnare. 
 
 
 
            Vid protokollet: 
 
 
            …………………………………………………..                       …………………………………………………. 
            Elna Johansson, sekr.                                              Hans Westerholm, ordf. 
 
 
                                                                    Justerare: 
 
 
             ………………………………………………….                        ………………………………………………….. 
             Kerstin Andersson   Ingrid Johansson 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


