
 

Protokoll fört vid Burs hembygdsförenings 
årsmöte 6 mars 2022. 15 medlemmar närvarande. 
   §1 

Ordförande Ulf Jacobsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

   §2 

Årsmötet godkände att kallelsen skett stadgeenligt. 

   §3 

Årsmötet beslöt att antalet medlemmar på årsmötet var beslutsmässiga. 

   §4 

Fastställande av röstlängd: kassören har lista på alla medlemmar. 

   §5 

Till mötesfunktionärer valdes: Ordförande: Ulf Jacobsson 

 Sekreterare: Kristina Östre 

   §6 

Till protokolljusterare valdes Tore Gustavsson och Sune Nilsson. 

   §7 

Verksamhetsberättelsen lästes upp av ordförande och läggs som bilaga 1. 
Ett mycket uppskattat evenemang var Klintendagen som anordnades vid 
Sojdesmuseet med musik. 

 §8 

Revisorernas berättelse lästes upp av kassören. 

 §9 

Kassören Sune Nilsson redogjorde för resultat och balansräkning. 
Föreningen hade vid årets början 10 860 kr och vid årets slut 64 089 kr. 
Burs Hbf har genom bidrag från Statenskulturråd fått in 49 600 kr. för att 
digitalisera Bursboken. 

 §10 

Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet. 

    

 



    

   §11 

Förslag till verksamhetsplan 2022 lästes upp av Tore Gustavsson. 
Museerna skall vara lite mer öppna under sommaren. Styrelsen beslutar 
när. Grillfesten ska vi försöka få igång igen. Standtunen runt Sojdemuseet 
skall vi försöka påbörja en renovering av. Vi skall se om vi kan utveckla 
Klintendagarna. Några vandringar i vår vackra natur hoppas vi blir av. En 
inbjudan till medlemskap kommer att lämnas ut i brevlådorna till alla 
Bursbor och via mail till tidigare medlemmar på annan ort. 

   §12 

Årsmötet beslöt att inga arvoden skulle utgå till styrelseledamöter och 
revisorer. 

   §13 

Eftersom det inte inkommit några förslag från valberedningen föreslog 
årsmötet omval av Ulf Jacobsson för ett år. 

   §14 

Val av övriga styrelseledamöter och 3 styrelsesuppleanter. Tore 
Gustavsson och Sören Gannholm nyvaldes på ett år. Inger Hellström, 
Birgitta Cederlund och Per Setterwall omvaldes på två år. Roland 
Pettersson och Sune Nilsson har avsagt sig och nyval på Britt-Marie 
Johansson och Ulf Jakobsson två år. 

   §15 

Elisabeth Österberg och Roland Nilsson omvaldes som revisorer för ett år. 
Kaj Österberg och Jan-Olof Pettersson omvaldes till revisorssuppleanter. 

   §16 

Till valberedning valdes Kristina Östre, sammankallande, och Bo 
Jacobsson. 

   §17 

Årsavgiften blev oförändrad 50 kr. 

   §18 

Övriga frågor: 

 -Årsmötet beslöt att som firmatecknare är ordförande Ulf Jacobsson 
19420905-xxxx och kassören. De valdes att firmateckna var för sig. 
 



 -Ett bättre samarbete med Stavgard är önskvärt. Det beslöts på förra 
årsmötet om ett samarbete med Stavgard men det har inte fungerat fullt 
ut. Årsmötet beslöt att styrelsen på nytt får i uppdrag att ta kontakt med 
Stavgard om hur ett samarbete skall gå till. 

   §19 

Ordförande avslutade mötet och Sune avtackades med blommor för sitt 
arbete i styrelsen. 

 

 

 

Kristina Östre    Ulf Jacobsson
  

Sekreterare    Ordförande 

 

 

Justeras:  

Tore Gustavsson    Sune Nilsson 


