
 

 

Inbjudan till årsmöte lördag den 12 september 2020 kl 16.00 utomhus på Ekebyhovs slott.  

 

Vi kallar nu äntligen till årsmöte för Ekerö-Munsö 

Hembygdsförening. Då flera i styrelsen och många av 

våra medlemmar tillhör riskgrupper för covid-19 

kommer vi om möjligt att hålla mötet utomhus. Tvingar 

regnet oss att ha mötet inomhus ordnar vi med avstånd 

för mötesdeltagarna.  

  

Anmäl senast den 10 september om ni avser att delta på 

plats till 

e-post info@ekeromunso.se eller  

telefon Lars Gundberg 08-560 212 50  

 

Du/ni som inte vill/kan närvara kan använda bifogad 

röstsedel. Röstsedeln ska vara styrelsen tillhanda senast 

10 september. Obs! Du måste skriva under densamma. 

 

Har du synpunkter på detta hör av dig till  

info@ekeromunso.se eller telefon Lars Gundberg  

08-560 212 50 

 

Välkommen till årsmötet. 

 

Har du förslag på styrelsemedlem eller vill bli aktiv hör 
av dig till valberedningen, henrik.heden@tele2.se 
 

 

 

  

Styrelsens sammansättning under 2019: 

Ordförande: Lars Gundberg,  

Kassör: Ulf Björnsjö,  

Sekreterare: Yvonne Johansson 

Ledamöter: Christer Berglund, Jan Byström, Jan-Erik 

Ekenhill, Ann-Britt Lindberg, Ellinor Pettersson, Åsa 

Sjöberg, Cecilia Lilliesköld. 

Revisorer: Lisa Ödén Vento (sammankallande), Claes 

Thorén samt Jan Ingvar Lindström (suppleant)  

Valberedning: Harriet Wingborg (sammankallande), 

Henrik Hedén. 

DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTE KL 16.00 

1. Mötets öppnande 

2. Fastställande av dagordning 

3. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst 

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

5. Val av justerare tillika rösträknare 

6. Röstlängd upprättas och fastställs 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse och 

ekonomisk redovisning för 2019 

8. Revisionsberättelse för 2019 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

10. Styrelsens rapporter och förslag: 

Verksamhetsplan för 2020 

11. Motioner och förslag från medlemmarna 

12. Budget och avgifter 

Styrelsen föreslår den årsavgift som betalas in 

i år ska gälla två år: 2020 och 2021.  

13. Valärenden: 

a) Ordförande för 2020 (1 år) 

b) 5 styrelseledamöter (2 år) 

c) 2 revisorer (1 år)  

    1 revisorssuppleant (1 år) 

d) Valberedning:      

    2 personer (1 år) varav 1 sammankallande            

    1 suppleant (1 år) 

14. Övriga frågor 
15. Mötets avslutande 
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Skrifter 
Genom egen utgivning och 
samarbete ger Ekerö-Munsö 
Hembygdsförening ut ett antal 
skrifter om hembygden 

Ekerö Förr och Nu, del 1, 2, 3, Henry 
Röttorp 
Ekeröhistorier. Jan Malmstedt 
Torparliv på Ekerö, Jan Malmstedt 
Från by till tätort, Birgitta Roeck 
Hansen 
Träkvista – Skärvik, Jan Byström 
Sandudden/Träkvista, Jan Byström 
En Helgövandring, John-Wiktor 
Holm 
Närlunda, del 1 och 2, Monica 
Fogelqvist  
Träkvista gamla by, Yvonne 
Johansson 
Älvnäs, Yvonne Johansson 
Minnesfragment, Jan Byström 

 

Bildarkivet 
Arbetet med bildarkivet fortskrider. För att komma till arkivet använd denna länk, samlingar.kulturarvstockholm.se 
När sidan visas klickar du på den övre vänstra rubriken Bläddra, där visas de föreningar som bidrar med bilder bl a vår 
förening. Om du har synpunkter eller vetskap om någon bild skriv då till oss, info@ekeromunso.se. Ange bildnummer och 
rubrik. Du kan också kommentera bilden direkt i arkivet. 

GDPR 
Vi behöver uppgifter om dig till vårt medlemsregister så att vi kan kontakta dig kring föreningens verksamhet. För detta 
behöver vi namn, adress och gärna e-postadress så vi kan nå dig med mejl. Vi hanterar dina uppgifter enligt 
dataskyddslagen. Se vidare information på vår hemsida. 

 

 
 

 Kallelse till Årsmöte lördagen den 12 september kl 16.00 på Ekebyhovs slott 

 
 

Välkommen till årsmötet. 

I detta brev finns kallelse, dagordning för 

mötet, information om styrelse och 

valberedning.  

Verksamhetsberättelsen, ekonomiska 

redovisningen samt revisionsberättelsen finns 

på hemsidan och delas även vid årsmötet i likhet 

med valberedningens förslag.  

 Se vidare hemsidan: 

www.hembygd.se/ekero-munso 

Vill du ha påminnelse om våra aktiviteter sänd 

din e-postadress till e-post: 

info@ekeromunso.se 
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