
Protokoll fört vid Burs Hbf:s årsmöte den  
6 mars 2019 i Burs Bygdegård. 
 
 
 

§1 Ordförande Sören Gannholm öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna . 
 

 §2 Sören valdes till ordförande för mötet och Birgittha till sekreterare. 
 

§3 Björn och  Agneta Eriksson valdes att justera protokollet. 
 

§4 Fastställande av röstlängd:  
 Kassören har lista på alla medlemmar med sig om det skulle behövas vid mötet. 

 
§5 Föregående årsmötesprotokoll upplästes, godkändes och lades till handlingarna.  
           
§6 Kallelsen godkändes. 
 
§7 Styrelsens och kassörens föredragning av årsberättelsen och ekonomin 
 redovisades, där det framgick att föreningen haft 83 medlemmar under  
 2018 och behållningen är 86 851 kr, godkändes. 

       
§8 Revisorernas berättelse föredrogs av Sune Nilsson eftersom ingen av  
 revisorerna var närvarande. .  

      
§9  Revisorerna föreslog ansvarsfrihet för styrelsen och årsmötet  

 beslutade enligt revisorernas förslag. 
 

§10 Sören Gannholm omvaldes till ordf. för ett år. 
       

§11 Inger Hellström, Mia Winberg och Birgittha Cederlund omvaldes på 2 år.  
 Rolf Öström som avsagt sig ett år i förtid har ångrat sig och kvarstår ett år till.  
 Ulf Jakobsson, Änges och Per Setterwall, Hemse nyvaldes på två år. 

       
§12  Roland Nilsson och Elisabeth Österberg omvaldes till revisorer för 2018    
 Kaj Österberg och Jan-Olof Pettersson omvaldes till revisorsuppleanter. 

       
§13 Ulf Jakobsson valdes till ordinarie ledamot och Per Setterwall valdes till  
 suppleant i stiftelsen Vanges Gårdsmuseum.  

       
§14 Valet av Burs Hbf:s representant vid Gotlands Hembygdsförbunds årsmöte   
 den 7 april i Etelhems bygdegård överläts åt styrelsen.  

       
§15 Till Valberedning omvaldes Mårten Wessberg (sammankallande),  
 Bo Jacobsson och Gösta Hjort.  

       
§16 Årsavgiften blev oförändrat 50: - 

       
§17 Styrelsens förslag till verksamhet under året föredrogs och godkändes (med ett par 
 tillägg). Se § 20. 

       



§18 Inga nya stadgar finns. 
       

§19 Angående grillfesten fattades inget egentligt beslut då en del vill ha den kvar och en 
 del vill ta bort den. Det överläts på styrelsen att fundera på om vi kan ha någon annan 
 form av aktivitet. Det är viktigt att få in medlemsavgifter på något sätt. 

       
§20 Förslag från medlemmar: 

• Hbf skall rensa bort gräs på vägen in och runt Stavars hus vid Stavgard.  
• Det behövs också en stätta för att ta sig över stängslet dit, dock inte sagt att 

det är Hbf som ska sätta upp den.. 
• Tjärsmörning av taket på kvarnen samt rensa bort gräs runtomkring.  
• Tjärsmörning av taket till arkivet. 

  
 
§21  Övriga frågor: 
 Information av kassören angående ansökan om medel till bandfast tun vid  sojdet. 
 Första försöket visade sig vara fel forum då ansökan skulle hamna hos 
 Jordbruksverket. Projektet ingår under Länsstyrelsens bidrag till kulturmiljö.  
  
  
§22 Ordföranden avslutade mötet. 
 
  
              
                 
Birgittha Cederlund (sekreterare)    Sören Gannholm (ordförande) 
 
 
Justeras 
 
 
Björn Eriksson      Agneta Eriksson 
 


