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Kallelse till Bohusläns hembygdsförbunds (Bhf) årsmöte 10 oktober 2021  

 

Nu är det åter dags att hälsa Bhfs medlemsföreningar välkomna till årsmöte! 

Årsmötet flyttades fram till hösten p.g.a. pandemin och i början av året planerades  

för årsstämma i september på Tjörn.  

 

Coronapandemin är inte över. De flesta av oss är vaccinerade, men osäkerhet råder  

om situationen i höst. Större grupper ska fortfarande inte samlas. Styrelsen för Bhf  

har i samråd med värdföreningarna på Tjörn beslutat att själva årsmötet sker digitalt  

och att föreningarna lämnar sina röster genom poströstning, precis som förra året. 

Årsmötet, som kommer att hållas på Bohusläns museum med delar av Bhfs styrelse  

och förtroendevalda på plats, kommer kunna följas via Internet. Mer info om  

detta i bifogat dokument kring poströstning.  

 

Årsmötet äger rum söndag den 10 oktober kl 10 då resultatet av poströstningen 

kommer att redovisas under årsmötesförhandlingarna. Varje förening som röstat 

kommer att noteras som närvarande. Som vanligt kommer verksamhetsberättelse  

och bokslut att redovisas, verksamhetsplan och budget att presenteras samt revisorernas 

berättelse och valberedningens förslag. Alla handlingar finns på Bhfs hemsida och 

handlingar för poströstning skickas till ordförande i medlemsföreningarna.  

 

Förtjänsttecken kommer att delas ut till personer som utfört särskilt omfattande 

ideellt arbete för vårt gemensamma kulturarv och Årets hembygdsbok och 

hembygdsskrift kommer att presenteras. Utdelning av utmärkelser till var  

och en sker efter årsmötet i dialog med mottagarna av utmärkelser.  

 

Föreningens ifyllda röstningsformulär ska vara Bhfs kansli tillhanda senast  

4 oktober. Välkomna att delta i ytterligare ett digitalt årsmöte! Nu är många av oss  

lite mer vana vid digitala möten. Den förening som inte brukar delta på årsmöte och 

utöva sin rösträtt kan nu ta tillfället i akt att medverka från sin hemmaplan. Styrelsen  

vill på detta sätt ge möjlighet till medlemsföreningarnas deltagande och inflytande. 

 

Ingrid Kennborn  
Ordförande Bohusläns hembygdsförbund   
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