Protokoll fört vid årsmöte i Attmars hembygdsförening 19 mars 2017 kl. 18.00,
Sörforsvallen.
§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Erik Svalander hälsar alla välkomna till årsmötet. En tyst minut avhålles till minne av
avlidna medlemmar.

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för årsmötesförhandlingarna.
Göran Dalin väljs till ordförande och Jan Beijmo till sekreterare.

§ 3 Fastställande av dagordning
Utdelad dagordningsförslag godkänns med tillägg under punkt 5 som delas upp i a, b, och c.

§ 4 Val av protokolljusterare och tillika rösträknare
Mötet väljer Bertil Lindé och Mats Persson.

§ 5 Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
Ett utskick till alla medlemmar har gjorts i laga tid. Mötet godkänner utlysandet.

§ 6 Föredragande av verksamhetsberättelse och kassaförvaltning samt revisionsberättelse
angående föregående års förvaltning och räkenskaper
a) Verksamhetsberättelsen föredras och godkänns av mötet.
b) Margareta Westin går igenom kassaförvaltningen.
c) Revisionsberättelsen presenteras av en av revisorerna som rekommenderar ansvarsfrihet för
styrelsen.

§ 7 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret
Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

§ 8 Behandling av inkomna motioner
Inga motioner är inkomna.

§ 9 Val av ledamöter i styrelsen
Erik Svalander, Kalle Olsson, Staffan Burman, Birgitta Stockhaus och Nils-Erik Plank väljs som
ledamöter i styrelsen med en mandattid på 2 år.

§ 10 Val av föreningens ordförande ur styrelsen
Nils-Erik Plank väljs till föreningens ordförande på 1 år.

§ 11 Val av suppleanter i styrelsen
Naimy Löfquist, Mats Persson, Bertil Bergman, Lennart Offnegårdh och Bertil Fredholm väljs som
suppleanter i föreningen, alla på 1 år.

§ 12 Val av revisorer
Pelle Olsson väljs som ordinarie revisor på 2 år.

§ 13 Val av revisorssuppleanter
Staffan Nilsson och Erik Lindström väljs som revisorssuppleanter på 1 år.

§ 14 Val av intendent och biträdande intendent
Föreningen har valt att ha en intendentgrupp. Till denna väljs Lennart, Britt-Marie och Birgitta
Offnegårdh, Kerstin Elfving och Martin Martinsson.

§ 15 Val av bygdeombud
Mötet väljer följande personer till bygdeombud: Västmarken Gun Helsing, Specksta-Bro Rune Öhlén,
Karläng-Attmatby Norma Olsson, Lucksta Sigrid Olsson, Sörfjolsta Ulla-Britt Karlsson, NorrfjolstaSörfors Sture Lundgren, Bölom Helen Skogetun, Skedvik Karin Gidlund, Östbygden Jan-Olof Engblom,
Norrhassel Svea Zetterberg, Västergård-Östansjö Britt-Inger Lindé, Långskog Birgitta Stockhaus,
Norrlindsjö Inga-Lill Mohlén-Backeus, Sörlindsjö-Gryttjen-Malstabodarna Ann-Cristin Fredholm.

§ 16 Val av valberedning
Margareta Westin, Kurt Renström och Bo-Justus Hallberg väljs som valberedning med Margareta
Westin som sammankallande.

§ 17 Val av ombud till Hembygdsförbundets årsmöte
Erik Svalander representerar föreningen vid detta möte.

§ 18 Styrelsens förslag till årsavgift
Mötet beslutar om oförändrad årsavgift dvs. 100 kr per medlem.

§ 19 Behandling av aktuella ärenden som styrelsen presenterar under årsmötet
Styrelsen hänvisar till verksamhetsplanen med de traditionella, återkommande inslagen under
verksamhetsåret. Dessutom fortsätter underhållsarbetet på anläggningen.

§ 20 Bestämmande av sättet för delgivning av årsmötets beslut samt kallelse till nästa
årsmöte
Årsmötesprotokollet finns tillgängligt hos ordföranden och sekreteraren inom 14 dagar. Dessutom
skickas protokollet ut till samtliga ledamöter i styrelsen och läggs också in på föreningens hemsida.

Kallelse till nästa årsmöte sker på samma sätt nästa år dvs. ett särskilt utskick till samtliga medlemmar
i laga tid, dessutom bör kallelsen läggas ut på hemsidan.

§ 21 Avtackning
Erik Svalander avtackas för sina år som ordförande i föreningen, även Jan Beijmo avtackas. Båda
erhåller var sin tulpanbukett.

§ 22 Mötets avslutning
Dagens ordförande Göran Dahlin förklarar årsmötet för avslutat och tackar alla för visat intresse.
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