
Protokoll fört vid årsmöte med Bredaryds Hembygdsförening i Moderna museet den 20 mars 2022. 

§ 1. Mötets öppnande.                                                                                                                                         

Ordförande Katarina Landin hälsade ett 20-tal medlemmar välkomna och förklarade mötet öppnat.  

§ 2. Val av mötesfunktionärer.                                                                                                                                         

Till att leda dagens möte valdes a) ordförande Katarina Landin b) sekreterare Eva Eriksson                                   

c) protokolljusterare: Ulla Johansson och Gunnar Jonsson d) pressreferent Eva Eriksson 

§ 3. Fastställande av röstlängd.                                                                                                                                   

Beslöts lämna punkten tills eventuellt behov uppstår.    

§ 4. Godkännande av kallelse.                                                                                                                                   

Kallelse har skett genom anslag på föreningens egen anslagstavla, vid anslagstavla utanför ICA, på 

föreningens hemsida samt på Facebook. 

§ 5. Godkännande av dagordningen.                                                                                                                      

Mötet beslöt följa uppgjord dagordning.   

§ 6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för det gångna året.    

Verksamhetsberättelsen föredrogs o godkändes. Kassören redogjorde för årets räkenskaper som gav 

ett överskott på ca 68.000 kronor. Mötet konstaterar att trots omfattande arbeten i parken behåller 

föreningen en stabil ekonomi.  

§ 7. Revisorernas berättelse.                                                                                                                                        

Kassören läser upp revisionsberättelsen undertecknad av Lars-Birger Svensson och Bengt-Göran 

Ottosson. 

§ 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.                                                                                                                 

Mötet beslutar bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret.  

§ 9. Frågan om ersättning till styrelseledamöter och revisorer.                                                                          

Mötet beslöt att ingen ersättning ska betalas ut för styrelsearbete eller till revisorerna. 

§ 10. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen samt suppleanter.                                                             

Mötet beslöt att styrelsen även fortsättningsvis ska bestå av sju ledamöter + ordförande och två 

suppleanter. 

§ 11.Val av ordförande för Hembygdsföreningen på ett år.                                                                                                 

Till ordförande väljs Katarina Landin på ett år. Omval. 

§ 12. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter.                                                                                    

Omval på två år görs på Gunnar Jonsson och Nils-Georg Larsson. Nyval av Jörgen Magnusson efter 

Sören Johansson som avböjt omval.                                                                                                                                        

Till suppleanter omväljes Marcus Svensson och Madelene Erlandsson                                                             

Kvarstår till 2023 gör Gert Barkman, Agneta Petersson, Ulla Johansson och Eva Eriksson.  

§ 13. Ansvarig att sköta bankärenden och firmatecknare.                                                                                        

Beslöts att utse ordförande och kassör var för sig som firmatecknare. 

§ 14. Val av revisorer samt suppleant för dessa.                                                                                      

Mötet väljer som revisorer Lars-Birger Svensson och Bengt-Göran Ottoson. Som suppleant väljs 

Göran Vikenfors. Omval på samtliga. 

§ 15. Val av valberedning.                                                                                                                                          

Mötet beslöt att styrelsen tillsammans agerar valberedning. 



§ 16. Val av ombud till Hembygdsförbundets årsmöte.                                                                                                  

Mötet beslutar att utöver ordförande utse Göran Vikenfors och Göran Hansson som ombud.  

§ 17. Reseersättningar och traktamenten.                                                                                                                     

Beslöts att reseersättning ska betalas efter allmän praxis som för närvarande är 18.50 per mil 

skattefri del. Vid eventuell höjning ändras den till ny nivå.   

§ 18. Val av värdar för Bredaryds respektive Hamras hembygdsgård/stuga.                                                         

Mötet beslöt att i Bredaryd inte utse särskilda värdar. För Hamra kvarstår Katarina Landin och Sören 

Johansson som stugvärdar. 

§ 19. Val av kommittéer.                                                                                                                                                   

Som sammankallande för kaffe-kommittén utses Irmelin Jonsson.                                                                                      

För Arbets- och- byggnadskommittén utses Nils-Georg Larsson. 

§ 20. Avgifter och stadgar.                                                                                                                                             

Beslöts att medlemsavgiften hålls oförändrad, det vill säga 100 kronor för ett år och 400 för 5 år för 

enskild medlem. För familj är avgiften 150 för ett år och 600 för fem år.  

Stadgeändring: Att kallelse till årsmöte sker via allmänna anslagstavlor, föreningens hemsida samt 

andra sociala medier såsom Facebook senast två veckor innan möte.  (Tidigare stadgar säger skriftlig 

kallelse via brev). Punkten är nu beslutad andra gången vilket krävs för stadgeändring.  

§ 21. Behandling av inkomna motioner.                                                                                                                            

Inga motioner föreligger varför punkten lämnas 

§ 22. Verksamhetsplan för 2022.                                                                                                                       

Styrelsen presenterar förslag på en mängd aktiviteter, bland annat fortsatt dokumentation av 

föreningens tillgångar, ombyggnad och renovering av köket i Kärrastugan, städning av hus och 

utemiljö. Valborgsmässoafton blir det traditionsenligt firande med vårtal, sång av kyrkokören och 

valborgsmässoeld. Den 8 maj är det en mängd aktiviteter i parken och i husen i samband med 

Bredaryds Kulturdag. Midsommar planeras med lotterier och kaffeservering och dans runt 

midsommarstången. Växtbytardag tillsammans med trädgårdsföreningen planeras, en 

friluftsgudstjänst under sommaren och förhoppningsvis en Allsångskväll. Föreningen har också ett 

samarbete med skolan i Bredaryd där en del är att det ska göras en film som ska visas i 

Gummifabriken Värnamo. Filmen ska göras i samarbete med Kulturarva som ska bistå med rekvisita. 

Hamra hembygdsstuga behöver en genomgång av både hus och inventarier. Detta ska göras 

tillsammans med Hamra Byalag. Julmarknad vid första advent planeras också.  

§ 23. Övriga frågor.                                                                                                                                                                  

Inga övriga frågor anmäldes varför punkten lämnas. 

§ 24. Mötet avslutas. Ordförande tackar för visat intresse och förklarar årsmötet avslutat. 

Mötet avslutas med smörgåstårta, kaffe o kaka samt ett lotteri.  

 

Sekreterare Eva Eriksson 

Justerare: Gunnar Jonsson                                                 Ulla Johansson                                                                                                                                                                


