
Protokoll fört vid Burs Hbf årsmöte den  
7 mars 2018 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 Mårten Wessberg och Ingvar Ronström 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 153 medlemmar under  
 2017 och behållningen är 95 534 kr, godkändes. 

       
§8 Revisorernas berättelse föredrogs .  

      
§9  Revisorerna föreslog ansvarsfrihet för styrelsen och årsmötet  

 beslutade enligt revisorernas förslag. 
 

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

§11 Sune Nilsson, Rolf Öström, Roland Pettersson och Kjell Arvidsson omvaldes. 
 Torsten Cederlund och Birgitta Wallin nyvaldes på två år. 

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

       
§13 Rolf Öström valdes till ordinarie ledamot och Ove Andersson valdes till  
 suppleant i stiftelsen Vanges Gårdsmuseum.  

       
§14 Valet av Burs Hbf:s representant vid Gotlands Hembygdsförbunds årsmöte   
 den 22 april i Väskinde bygdegård överläts åt styrelsen.  

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

       
§16 Årsavgiften blev oförändrat 50: - 

       
§17 Styrelsens förslag till verksamhet under året föredrogs och godkändes. 

       
§18 Inga nya stadgar finns. 

       
§19 Förslaget från styrelsen att lägga årets grillfest den 26 juli fastslogs.   



 Styrelsen fick i uppdrag att ordna med underhållningen. 
       

§20 Inga förslag från medlemmar. 
 
§21 Övriga frågor: 
 
 – Information att Länsstyrelsen har satt upp nya stättor längs Kulturstigen. 
 
 – Beslutades att höja inträdet till muséerna till 40 kr.      
  Besöker man flera på en och samma dag skall inträde bara betalas en gång.  
  Skyltar med vårt swishnummer sätts upp på varje plats. 
  
 – Beslutades att vi gemensamt med styrelsen för Stavgard ansvarar för   
  Kulturstigen vid Stavgard. 
 
 – Beslutades att vi går igenom ”pärmen om Burs” för att se om där finns   
  intressanta uppgifter att lägga in på vår hemsida. 
 
 – Beslutades att gå igenom vilka papper som finns om ägare, arrenden och   
  liknande för alla museer. 
 
 – Beslutades att vi tillsammans med Stavgard skickar erbjudande om   
  guidning vid museerna till PRO och SPF. 
 
 – Beslutades att sätta upp bandfast tun kring Sojdemuseet.  
  Samt att lämna in ansökan om bidrag till Länsstyrelsen.  
  Torsten Cederlund är tillfrågad att utföra arbetet. 
 
 – Beslutades att vi skall skicka mejl till Bursbor samt lägga ut på    
  Bygdegårdsföreningens facebooksida när större arbeten skall utföras. 
   
 – Information att Tore Gustavsson ansvarar för att ge  
  ”Jätten” en ansiktslyftning. 
  
§22 Ordföranden avslutade mötet. 
 
  
              
                 
                                     Birgittha Cederlund (sekreterare) 
 
Justeras 
 
 
Mårten Wessberg     Ingvar Ronström 
 


