Protokoll fört vid årsmöte med Österåkers
hembygds- och fornminnesförening
söndagen den 18 april 2010
Närvarande: 33 personer, se närvarolista, bilaga 1
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ÖHF:s ordförande Sven Hugosson hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet.
Sven Hugosson valdes till ordförande för årsmötet.
Jörgen Thulstrup valdes till mötessekreterare.
Att tillsammans med mötesordföranden justera årsmötets protokoll valdes Lennart Johansson och
Åke Bengtsson.
Kallelse till mötet jämte förslag till dagordning samt verksamhetsberättelse, resultat- och
balansräkning för 2009 hade utsänts med Milstolpen nr 2 i slutet av mars. Dagordningen
godkändes.
Jörgen Thulstrup redogjorde för stadgarnas bestämmelser och styrelsens handläggning varefter
mötet beslutade att godkänna utlysandet av mötet.
Verksamhetsberättelsen genomgicks översiktligt av ordföranden. Bokslutet kommenterades av
Ingemar Jansson. Mötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till
handlingarna.
Valde revisorn Jan Carell ansåg att det råder synnerligen god ordning i föreningens räkenskaper.
Han föredrog revisionsberättelsen, vari revisorerna tillstyrker att resultat- och balansräkningen
fastställs och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Mötet beslutade
godkänna revisionsberättelsen.
Mötet beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för 2009.
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Resultat- och
balansräkning
Mötet beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.
Ansvarsfrihet
Till valberedning omvaldes Carl-Göran Backgård och nyvaldes Åke Bengtsson och Åke Strid. Valberedning
Som sammankallande utsågs Carl-Göran Backgård.
Jörgen Thulstrup anmälde att datum för höstmötet av styrelsen hade fastställts till söndagen den 14 Datum för höstnovember 2010 kl 13. Motioner ska vara inlämnade fyra veckor före detta datum, dvs. den 29
mötet
oktober.
Vid motionstidens utgång, som i år inträffade den 1 april, hade ingen motion inkommit.
Motioner
Suzanne Hillgren utdelade följande av styrelsen beslutade utmärkelser för engagerat och förtjänst- Utmärkelser
fullt arbete:
ÖHF:s diplom till Lennart Johansson, Heather Robertson, Barbro Löfgren och Allan Fahlström.
ÖHF:s guldnål till Ingemar Jansson.
Suzanne Hillgren utdelade sedan Sveriges Hembygdsförbunds hedersnål med lagerkrans till Jörgen
Thulstrup. Carl-Göran Backgård läste motiveringen till utmärkelsen.
Mötet beslutade därefter, på förslag av ÖHF:s ordförande Sven Hugoson, att utse förre ordföranden
Suzanne Hillgren till hedersordförande och förre vice ordföranden Sören Norrby likaledes till
hedersordförande. Hugosson framförde ett varmt tack till Hillgren och Norrby för deras mångåriga
och förtjänstfulla arbete i ÖHF.

§ 15 Under punkten Övriga frågor undrade Hans Rockberg om läget för FornÅker. Runöskolan har
tidigare anmält att den vill avveckla sitt engagemang i FornÅker.
Sven Hugosson meddelade att läget fortfarande är oklart, inte minst saknas ett besked från
kommunen hur den ställer sig i frågan.
Mötet uttalade att det förväntar sig att kommunen måste ta sitt ansvar och säkerställa FornÅkers
fortlevnad i någon form.
Hans Rockberg anmälde att arbete pågår att arrangera en ”Näsuddens dag” den 8/5 med djursläpp
och enklare aktiviteter.
§ 16 Mötets ordförande förklarade årsmötet avslutat.
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Före årsmötesförhandlingarna spelade och sjöng elever från Tråsättraskolan under ledning av Rolf Zaar – ett mycket uppskattat
inslag!
Efter förhandlingarna serverades kaffe med kakor.

