Rättat protokoll, undertecknat och justerat den
22/4-14, i förhållande till det protokoll som undertecknades den 13/4-14.
Protokoll fört vid årsmöte med Österåkers
hembygds- och fornminnesförening
söndagen den 13 april 2014
Närvarande: 46 personer, se närvarolista, bilaga 1
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ÖHF:s ordförande Sven Hugosson hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet.
Sören Norrby valdes till ordförande för årsmötet. Han tackade för förtroendet.
Jörgen Thulstrup valdes till mötessekreterare.
Att tillsammans med mötesordföranden justera årsmötets protokoll valdes Thea Nilsson och
Lennart Johansson.
Kallelse till mötet jämte förslag till dagordning samt verksamhetsberättelse, resultat- och
balansräkning för 2013 hade utsänts med Milstolpen nr 1 i slutet av februari. Dagordningen
godkändes.
Jörgen Thulstrup redogjorde för stadgarnas bestämmelser och styrelsens handläggning varefter
mötet beslutade att godkänna utlysandet av mötet.
Verksamhetsberättelsen och bokslutet genomgicks översiktligt av föreningsordföranden Sven
Hugosson. Mötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna.

§8

Revisorn Britt-Marie Bredberg föredrog revisionsberättelsen, i vilken revisorerna Britt-Marie
Bredberg och Britt-Marie Eriksson, tillstyrker att resultat- och balansräkningen fastställs och att
styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Det råder god ordning i
föreningens räkenskaper. Hon poängterade att upphandling av underhållsarbeten bör ske i
konkurrens. Mötet beslutade dels att lägga verksamhetsberättelsen och bokslutet till handlingarna,
dels att godkänna revisionsberättelsen.

§9

Mötet beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för 2013.

§ 10 Mötet beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.
Mötesordföranden tackade styrelsen för ett väl utfört arbete.
§ 11 Till valberedning omvaldes Åke Bengtsson, Åke Strid och Kristina Lemon, med Åke Bengtsson
som sammankallande.
§ 12 Jörgen Thulstrup anmälde att datum för höstmötet av styrelsen hade fastställts till söndagen den 16
november 2014 kl. 13. Mötet hade intet att invända mot detta datum. Motioner skall enligt
stadgarna vara inlämnade senast den 1 september.
§ 13 Vid motionstidens utgång den 1 mars, enligt stadgarna, hade en motion inkommit. Den 29 januari
ingav Gunnar Winberg en motion med innebörd dels att den ”stora” Milstolpen ersätts med en
”Årsbok”, dels att ”lilla” milstolpen utges som nu med fyra nummer per år men i större utstäckning
distribueras med epost, dels att en ökande del av ”brevduveverksamheten” sköts med epost. Mötet
beslutade att uppdra åt styrelsen att med underlag från motionen utarbeta rutiner för
milstolpeverksamheten.
§ 14 Föreningens ordförande Sven Hugosson utdelade följande av styrelsen beslutade utmärkelser för
engagerat och förtjänstfullt arbete:
- ÖHF:s diplom till Björn Sundman, Kerstin Lindberg, Gunilla Arefall, Monika Bengtsson,
Ingvar Holmer, Tage Lundberg, Birgitta Zetterlund, Mats Broström och Gunilla
Högström.
- ÖHF:s guldnål till Mai-Britt Andersson, Ann Olsson, Florence Frenne, Dag Unevik,
Margareta Möller och Barbro Niklasson.
- Sveriges hembygdsförbunds hedersnål med lagerkrans till Leif Svensson.
- Hedersmedlemskap i ÖHF till Gudrun Vällfors och Henry Olson.
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§ 15

Under punkten Övriga frågor undrade Björn Påhlhammar hur kommunens bidrag till Tunaborgen
skall användas. Gunnar Winberg upplyste om att pengarna kommer att användas i samråd med
kommun och länsstyrelse. Främst på listan står ordnandet av en ordentlig dörr.
En fråga ställdes vidare om vad som skall hända med Kvisslingbytorpet. Sven Hugosson upplyste
om att det är kommunens ansvar.
En tredje fråga rörde möjligheten att samla museiverksamheten på en plats. Sven Hugosson
svarade att tanken finns att utnyttja Ekbacken för en sådan samlad verksamhet men det kräver i så
fall en ändrad detaljplan.

§ 16 Mötets ordförande förklarade årsmötet avslutat.

Övriga frågor

Avslutande

Bilaga till originalprotokollet: Närvarolista

Efter årsmötesförhandlingarna serverades kaffe varefter Krister Ulvenhoff och Hans Kumlien i ord och toner underhöll med en
kabaré kring Ernst Rolf och hans revyer – ”De´ä´grabben med chokla´i ….” Framförandet applåderades livligt och ett varmt tack
till de medverkande framfördes av ordföranden Sven Hugosson.

