
 
Protokoll fört vid Burs Hbf:s årsmöte den 27 maj 2021 vid 
Fattigstugan. 
 
 

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

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

§3 Anita och Karl-Göran Thomsson valdes att justera protokollet. 
 

§4 Fastställande av röstlängd:  
 Kassören har lista på alla medlemmar. 

 
§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 20 medlemmar under  
 2020 och behållningen är 63 687 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 Ulf Jacobsson valdes till ordf. för ett år. 
       

§11 Inger Hellström, Birgittha Cederlund, och Per Setterwall omvaldes på två år. Tore 
 Gustavsson och Sören Gannholm nyvaldes på två år. 
  
§12  Roland Nilsson och Elisabeth Österberg omvaldes till revisorer för ett år.  
 Kaj Österberg och Jan-Olof Pettersson omvaldes till revisorssuppleanter  
 för ett år. 

       
§13 Per Setterwall valdes till ordinarie ledamot och Roland Pettersson valdes till 
 suppleant i stiftelsen Vanges Gårdsmuseum.  

       
§14 Valet av Burs Hbf:s representant vid Gotlands Hembygdsförbunds årsmöte  
 den 14 augusti överläts åt styrelsen.  

       
§15 Till Valberedning omvaldes (sammankallande),  
 Bo Jacobsson. Mårten Wessberg och Gösta Hjort har avsagt sig. Det åligger 
 styrelsen att antingen utse två nya representanter eller att vara Bo behjälplig vid 
 nyrekrytering till styrelsen. 

       
§16 Årsavgiften blev oförändrat 50: - 



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

       
§18 Inga nya stadgar finns. 

       
§19 Angående grillfesten beslutades att inte anordna någon i år men frågan kvarstår 
 till nästa sommar. Däremot beslutades att vi ska ha öppna museer några gånger 
 under sommaren. Styrelsen beslutar när. En inbjudan till medlemskap kommer 
 att lämnas ut i brevlådorna till alla Bursbor samt via mejl till tidigare medlemmar 
 på annan ort. 

       
§20 Inga övriga förslag. 
  
§21  Övriga frågor: 
  -Information att vi söker efter någon som kan bygga bandfast tun kring Sojdet 
 samt att  styrelsen kommer att äska pengar till det.  
  -Information om att vi inlett ett samarbete med föreningen Stavgard för att 
 rusta upp och slå samman våra vandringsleder till en.     
 Nya skyltar och märkpinnar så det blir enkelt att hitta. 
  -Beslutades också att bygga en bro över diket nära dammen. 
  -Sören avtackades med blommor för sin tid som ordförande. 
  
  
§22 Ordföranden avslutade mötet. 
 
  
              
 
Birgittha Cederlund     Sören Gannholm 
Sekreterare      ordförande vid mötet 
 
          
Justeras 
 
 
Karl-Göran Thomsson    Anita Thomsson 
 


