
Protokoll fört per capsulam vid årsmöte med Blekinge Hembygdsförbund 
lördagen den 25 april 2020.

§ 1. Årsmötet öppnas av Åke Werdenfels, som leder förhandlingarna.                                     

§ 2. Val av två personer till att justera protokollet                                                                  
Beslöts att utse Arne Strandh, Östra Blekinge Hembygdsförening och Leif Gustafsson, 
Mörrums Hembygds- och Fornminnesförening.

§ 3. Val av sekreterare till att föra dagens protokoll
Beslöts att utse Inga-Britt Olsson.

§ 4. Fråga om mötets behöriga utlysande
Skriftlig kallelse hade utgått till föreningar och enskilda medlemmar via mejl eller post 
den 8 april inom föreskriven tid, 3 veckor.                                                                                  
Beslöts att årsmötet var behörigen utlyst.

§  5. Upprop av närvarande ombud  
Beslöts att det antal personer som muntligt eller via brev/mejl bekräftat att de tagit 
del av detta protokoll skulle ligga till grund för beräkning av antalet deltagare.

§ 6. Styrelsens verksamhets- och ekonomiberättelse  
Beslöts att godkänna verksamhetsberättelsen, resultaträkningen och styrelsens förslag
till vinstdisposition (bilaga).

§ 7. Revisionsberättelse 
Beslöts att godkänna revisionsberättelsen (bilaga).

§  8. Fastställande av balansräkning                                                                                     
Beslöts att fastställa balansräkningen.

§ 9. Fråga om ansvarsfrihet                                                                                                               
Beslöts att bevilja styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet för det gångna verksamhets-
året.

§ 10. Val av ordförande, vice ordförande  och övriga styrelseledamöter jämte ersättare       
Beslöts i enlighet med valberedningens förslag (bilaga).

§ 11. Val av revisorer jämte ersättare      
Beslöts i enlighet med valberedningens förslag (bilaga).

§ 12. Val av ledamöter i valberedningen                                                                                        
Beslöts om omval av Karin Brunsberg (sammankallande), Johnny Karlsson, Anneth 
Hermansson och Anders Engblom. Föreningarna inom Karlshamns kommun saknar 
därmed företrädare.



§ 13 Val av ombud till Sveriges Hembygdsförbunds riksstämma                                       
Beslöts att ge styrelsen i uppdrag att utse representanter.

§ 14. Beslut om avgifter                                                                                                               
Beslöts att bibehålla avgifterna oförändrade för år 2020.

§ 15. Förslag till verksamhetsplan  jämte budget för år 2020                                                     
Beslöts att fastställa budgeten och att styrelsen planerar verksamheten med särskild 
hänsyn till den pågående panepidemin.

§ 16. Framställan från medlem                                                                                                              
Förelåg ingen framställan.

§ 17. Avslutning
Avslutades förhandlingarna sedan Åke Werdenfels riktat ett särskilt tack till Lena 
Strandberg för hennes insatser. Hon hade av personliga skäl undanbett sig omval.

 Åke Werdenfels Inga-Britt Olsson 

                                                 

                               Justeras:

                Arne Strandh                                                                     Leif  Gustafsson


