
Protokoll fört vid AIbo Härads Hembygdsfiirenings årsmöte i
Ravlunda skola den 6 april 2017 kI 19.00

ALBO HAHADS
HEMBYGDSFÖRENING

1. Ordförande Clas Johnsson öppnar mötet och hälsar alla välkomna, ca 65 st

Han hälsar också musikema och Gullvi Andersson,som skall stå för underhållningen

under kvällen, välkomna.
Clas gör en presentation av kvällens programpunkter.Berättar också att ft)reningen är

uppe i 963 medlemmar.Föreningens populära hemsida hade ca 57000 besök under 2016.
Han informerar om arbetet med ftireningens byggnader och att miljöerna på objekten

i framtiden skall göras mer levande för att visa hur man levde under den tiden då husen

beboddes.Clas säger också nägra ord om hur "skolan lJ5 är" skall firas i ftireningen.

Informerar om att Skvaltan under året klassats som byggnadsminne.
Han tackar för det stora ideell a arbete som läggs ner av foreningens medlemmar.

2. Till ordförande att leda arsmötesft)rhandlingarna valdes Clas Johnsson.

3. Till sekreterare för årsmötet valdes Åke Hansson.

4. Till att jämte ordforanden justera dagens protokoll valdes Leif GulldÖn och Gunnar

Persson

5. Årsmötets utlysning godkännes av årsmötet.

6. Föredragningslistan godkännes av årsmötet.

Man awaktar med upprättandet av röstlängd.

Clas gör en genomgång av innehållet i2016 års verksamhetsberättelse,som finns

tillgänglig ftjr den som önskar ha den.

Carina Almedal gör en genomgång'av 2016 års ekonomiska resultat.Resultat och

balansräkningar finns tillgängliga för dom som så önskar.Hon framhåller att försäljningen

av Tore Jönssons bok om Agusastugan har sålt bra och påverkat årets resultat positiu.
Intäckterna fonderas för framtida underhåll i Agusastugan.

Årtsmötet godkiinnar verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning for 2016.

Kenneth Olsson gör och utförlig presentation om arbetet med foreningens hemsida.

Han betonar att meningen med hemsidan är att ge kunskap om floreningen och dess arbete.

9. Revisor Ingemar Arvidsson läser upp revisionsberättelsen som godkännes av årsmötet.

10. Årsmötet beslutar att bevilja styrelse och räkenskapsft)rare ansvarsfrihet för 2016.

1 1. Årsmötet beslutar att styrelsen skall bestå av 10 st ordinarie ledamöter och 5 st

suppleanter.

7.

8.



12. Till ordinarie styrelseledamöter för två ar väljer årsmötet:Carina Almedal,Leif
Gulld6n,Annchristin Hurtig,Nils Ove Nilsson och Gunilla Arvidsson.

13. Till styrelsesuppleanter for två år väljer årsmötetHenny Johansson och Tina

Tånnander.

14. Till revisorer väljer årsmötet Ingemar Arvidsson och Siv Björk.

15 Till revisorsuppleanter vä1jer årsmötet Sigvard Bengtsson och Thage Håkansson.

16. Till valberedning väljer arsmötet Göran Nilsson,Ing Britt Bengtsson och

Stig Andersson.
Göran Nilsson utses till sammankallande.

17. Till Suppleant i valberedningen väljer årsmötet Eva Lindgren.

i8. Årsmötet beslutar att behålla årsavgiften till ftlreningen oförändrad till
150:Jmedlem ftir 2018.

19. Årsmötet beslutar att ssnelsen utser ombud till Skånes Hembygdsfcirbunds

årsstämma den23 april i Lund.

20. Ingamotioner har kommit in.

21. Avtackningar:
Hans-Ingvar Hansson altackades med Skånes Hembygdsförbunds förtjänsttecken och

blommor för sitt mangåriga arbete inom styrelsen och Mellby hembygdsring.

Karin Bringert belönades också med fortjänsttecken ftir sina insatser i styrelsen och

Glimmebodagruppen,men hon kunde inte närvara.

Gerd Almedal ar,tackades med blommor för sina insatser i programkommitt6n och

valberedningen under många år.

Henry Karlsson,som redan hade erhållit förtjänsttecken,avtackades med blommor ftir

arbete inom styrelsen och byggnadskommittdn och mångårig verksamhet i
Glimmebodagruppen.

Kenneth Olsson ar,tackades med blommor efter 9 år i styrelsen varav 5 år som

ordforande.Kenneth har lovat att jobba vidare med föreningens hemsida.

22. Clas tackar for visat intresse och avslutar 2017 ärs arsmöte

Forts nästa sida



Med anledning av skolans 175 årsfirande berättade Gunilla Claeson om sina 40 är i skolans
värld och hur skolan har förändrats.Eva Gustavsson berättade om särskolans historiska
utveckling.

Efter kaffeservering underhöll Albo Spelmanslag med folkmusik och Gullvi Andersson läste
bygdemål,vilket var mycket uppskattat.

Sekreterare
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Gunnar Persson
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