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Protokoll fört vid årsmöte med Österåkers
hembygds- och fornminnesförening
söndagen den 23 april 2017
Närvarande: 61 personer, enl. närvarolista i bilaga till originalprotokollet.
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§ 13

ÖHF:s ordförande Sven Hugosson hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet.
Lars Larsson valdes till ordförande för årsmötet. Han tackade för förtroendet.
Jörgen Thulstrup valdes till mötessekreterare.
Att tillsammans med mötesordföranden justera årsmötets protokoll valdes Leif Svensson och
Gunnar Winberg.
Kallelse till mötet jämte förslag till dagordning samt verksamhetsberättelse, resultat- och
balansräkning för 2016 samt två motioner, jämte styrelsens utlåtande om dessa, har utsänts med
Milstolpen nr 1 i mars 2017. Dagordningen godkändes.
Mötesordföranden kontrollerade att närvarolista, tillika röstlängd, fanns upprättad och pekade i
sammanhanget på några ordningsregler:
- Endast närvarande medlemmar får rösta.
- Protokollet skall vara ett beslutsprotokoll.
- Yrkanden får göras endast i anslutning till de ärenden som finns på dagordningen.
- Beslut kan bara fattas om ärenden som finns på dagordningen.

Öppnande
Mötesordförande
Mötessekreterare
Justerare

Mötessekreteraren redogjorde för stadgarnas bestämmelser varefter mötet beslutade att godkänna
utlysandet av mötet.
Verksamhetsberättelsen genomgicks översiktligt av mötessekreteraren. Kassören Ingemar Jansson
kommenterade bokslutet och angav därvid ett fel i det med kallelsen utsända underlaget. Genom ett
förbiseende har årets resultat 21192:18 kr inte adderats i den utgående balansen för summa skulder
och eget kapital. Denna summa skall därför vara 558164:42. Revisorn Britt-Marie Eriksson
vidimerade kassörens utsaga och anförde att korrekta siffror står i originalbokslutet. Mötet
beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna.

Utlysande

Dagordning

Verksamhetsberättelse och
bokslut

Revisorn Britt-Marie Eriksson föredrog revisionsberättelsen, i vilken revisorerna Britt-Marie
Revisionsberättelse
Eriksson och Gunilla Arefall, tillstyrker att resultat- och balansräkningen fastställs och att styrelsen
beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Det råder god ordning och överskådlighet i
föreningens räkenskaper. Mötet beslutade, dels att lägga verksamhetsberättelsen och bokslutet till
handlingarna, dels att godkänna revisionsberättelsen.
Mötet beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för 2016.
Resultat- och
balansräkning
Mötet beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. MötesAnsvarsfrihet
ordföranden tackade styrelsen för ett väl utfört arbete.
Till valberedning omvaldes Kristina Lemon, Marianne Thulstrup och Barbro Svärd. Kristina
Valberedning
Lemon valdes som sammankallande.
Mötessekreteraren anmälde att datum för höstmötet av styrelsen har fastställts till söndagen den 19 Datum för höstnovember 2017 kl. 13. Mötet hade inget att invända mot detta datum. Motioner skall enligt
mötet
stadgarna vara inlämnade senast den 1 september.
Före motionstidens utgång den 1 mars, enligt stadgarna, har två motioner inkommit:
Motioner
1) Förslag till arbetsprocess vid planering och finansiering av ÖHF:s verksamhet, ingiven av
Britt-Marie Bredberg, Birgitta Svensson och Pia Lindström.
2) Bevarande av Hagbystugorna/arbetsgång inför eventuellt beslut om försäljning av
Hagbystugorna, ingiven av Britt-Marie Bredberg och Pia Lindström.
Styrelsen har i yttranden över motionerna, bifogade till kallelsen till årsmötet, anfört sin syn och
därmed ansett att motionerna är besvarade.
Pia Lindström och Birgitta Svensson argumenterade för bifall till motionerna. ÖHF:s ordförande
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Sven Hugosson motiverade styrelsens ställningstagande till motionerna – styrelsen anser, med
hänsyn till hur arbetet bedrivs i föreningen, att motionerna därmed kan anses besvarade.
Mötesordföranden fann att det fanns majoritet för bifall till styrelsens förslag till beslut rörande
motion 1, vilket blev mötets beslut.
Motionärerna yrkade på sluten omröstning beträffande motion 2. Röstkort utdelades av justerarna.
Mötesordföranden påpekade att ett Ja innebar bifall till motionen och ett Nej bifall till styrelsens
förslag. Ingen annan information än Ja eller Nej får stå på röstsedeln. Vid sammanräkning utföll
rösterna enligt följande: Ja 19 röster, Nej 37 röster, 3 ogiltiga och 2 blanka.
§ 14 Föreningens ordförande Sven Hugosson utdelade följande av styrelsen beslutade utmärkelser för
Utmärkelser
engagerat och förtjänstfullt arbete:
- ÖHF:s diplom till Birgitta Hugosson, Erika Lilja, Börje Löfvén, Gunilla Olsson, Björn
Pålhammar, Paulo Sangregorio, Margareta Sjögren och Emelie Wengse.
- ÖHF:s guldnål till Gunilla Arefall, Gunilla Högström, Ingvar Holmer, Sven Jönsson,
Kristina Lemon, Barbro Löfgren, Berit Nyman och Sune Pettersson.
- Hedersmedlemskap i ÖHF till Lars Alegren, Sören Hjalmarsson, Birgit Lindholm, Dag
Unevik och Berit Wallenqvist.
- Sveriges hembygdsförbunds halssmycke med kedja till Thea Nilsson.
§ 15 Under punkten Övriga frågor:
Övriga frågor
1)
I ett mail till ÖHF:s styrelse ifrågasätter Niklas Eriksson styrelsens pågående
förhandling med Österåkers Golf avseende försäljning av Hagbystugorna. ÖHF:s
ordförande Sven Hugosson anförde att styrelsen har uppdraget från höstmötet att ta fram
en proposition angående Hagbystugornas framtid och har i den frågan samrått med
revisorerna.
2)
Niklas Eriksson föreslår i ett mail att årsmötet, under övriga frågor, behandlar ett förslag
om att upprätta en medlemsmatrikel som görs tillgänglig på föreningens hemsida. Sonja
Almsätter anförde att Personuppgiftslagen (PUL) anger att man inte får offentliggöra
medlemsuppgifter med mindre än att varje medlem godkänner detta. För vår del skulle
detta innebära att vi måste skicka ut förfrågan och bara i matrikeln införa de medlemmar
som aktivt svarar ja.
3)
Gunnar Winberg gav en bakgrund till, och sammanfattade, frågan om hur Hagbystugornas framtid har hanterats. Han konstaterade bl.a. att processens tyngdpunkt skiftat
från att behandla sakfrågan till att hantera kritik mot styrelsens, i synnerhet ordförandens,
formella hantering av ärendet. Gunnar avslutade med att referera ett mail från
kultursekreteraren Birgit Lindholm vari hon tackar styrelsen för dess ansvarstagande,
transparenta och proffsiga arbete.
4)
Bengt Rundqvist gjorde reklam för en naturvadring – Mindful Gökotta –
kristihimmelsfärdsdag kl. 08.00-10.30 med samling vid Kolgärdets parkeringsplats.
5)
Hans Rockberg orienterade om att ett arbete pågår inför ÖHF:s 70-årsjubiluem med bl.a.
ett särskilt firande på kulturarvsdagen den 10/9.
6)
Anita Carstam ställde fråga om framtida öppethållande av skolmuseet. Sven Hugosson
replikerade att frågan bereds, bl.a. genom att få till stånd en arbetsgrupp för skolmuseet.
Vidare behövs ett giltigt avtal med kommunen om Tingshuset.
§ 16 ÖHF:s ordförande Sven Hugosson tackade Lars Larsson för hans insats som mötesordförande och Avslutande
förklarade årsmötet avslutat.
Bilaga till originalprotokollet: Närvarolista
Efter årsmötesförhandlingarna serverades kaffe varefter ungdomar ur gruppen ”Tillsammans i Åkersberga”
– en förening för ökad integration – underhöll med sång och musik på ett mycket trevligt och medryckande
sätt. Föreningen har en hemsida www.tillsammansiakersberga.se Den ses på torsdagar kl.- 18-21 i Folkets
hus. Alla är välkomna.
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