
Enhörna Hembygdsförening 

Protokoll Årsmöte 2019-04-28 kl.1500 

1. Årsmötets öppnande 

Föreningens ordförande hälsade välkommen och öppnade mötet som hade samlat 47 

intresserade. Närvarandelista se bilaga 1 

2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 
Gunnar Lindqvist valdes till ordförande och Silvana Lindgren Majander till sekreterare 

3. Val av två justeringspersoner (att jämte mötesordföranden justera årsmötets 

protokoll) 

Barbro Halmberg och Bengt Johansson valdes till justeringspersoner 

4. Fastställande av dagordning 

Godkändes av mötet. Se bilaga 2. 

5. Kallelse till årsmötet (Godkännande) 

Kallelse har skickats ut i god ordning. Utlysningen i LT skedde inte men alla hushåll i 

En hörna har fått kallelse via Hembygdsbladet. Godkändes av mötet. 

6. Fastställande av röstlängd 

Deltagare vid årsmötet utgör röstlängd för mötet. 

7. Verksamhetsberättelse för år 2018 

Mona berättade lite kort om verksamhetsberättelsen . Största händelsen var gåvan av 

museibyggnaderna från kyrkan. Se bilaga 3. 

8. Styrelsens räkenskaper och bokslut för år 2018 

Anders beskrev kortfattat om föreningens intäkter, totalt 206 tkr Totalt hamnade 

kostnaderna på 267 tkr. Resultaträkningen visade på en förlust för föreningen med 61 

tkr. Balansräkning visade på totalt eget kapital och skulder på 318 tkr. Se bilaga 4. 

Byggnaderna finns inte med i balansräkningen för 2018. 

9. Revisorernas berättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 



Staffan läste upp revisorernas berättelse och föreslog att styrelsen beviljas 

ansvarsfrihet för det gångna året. Godkändes av mötet. Se bilaga 5. 

10. Förslag från styrelsen 

Inga förslag från styrelsen redovisades. 

11. Verksamhetsplan för 2019 

Arbete med att söka pengar för att rusta museibyggnadernas tak, fönster och fasad 

pågår. Arv efter Barbro Sjöström har lett till att ett hembygdsforskarrum har inrättats 

i övervåningen på småskolan, även köket har renoverats. En köpmannadisk har 

ordnats vid entrehallen i bottenvåningen. Nytt för i år är att föreningen anordnar en 

guidad busstur i Enhörna den 5 maj klockan 13-16 samling vid ICA, kostnad 150 sek. 

Kanalen 200 år arrangeras i år, föreningen samarbetar med Södertälje kommun och 

anordnar bl a en temadag om sjöfarten. Ångfartyget Ejdern åker från Södertälje till 

Ekensbergsbrygga . Föreningen anordnar även en utställning om sjöfarten. Se bilaga 6. 

12. Behandling av inkomna motioner 

Inga motioner har lämnats in till årsmötet. 

13. Val av antal ledamöter i styrelsen 

Styrelsen består av 8 ledamöter 

14. Val av föreningsordförande 

Punkten utgår då ordförande valdes på 2 år 2018, Mona Elveskog. 

15. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter 

Omval Anne-Marie Andersson och Anders Östensson, nyval Silvana Lindgren 

Majander, ledamöter fram till 2023. Godkändes av mötet. De övriga ledamöterna är 

Britt-Marie Gylefors (till 2020), Juha Nyberg (till 2021), Kicki Lindqvist och Bengt 

Johansson (till 2022). 

16. Val av revisorer 

Omval Staffan Halmgren och Lars lngårda samt suppleanten Peder Bennich och nyval 

Sven Sievers. Godkändes av mötet 

17. Val av valberedning, förslag emottages 

Föreningen har ej lyckats identifiera en valberedning. Styrelsen fick i uppdrag att lösa 

frågan. 

18. Tid och plats för delgivning av protokoll 

Protokollet klart och annonserat vid småskolan nationaldagen den 6 juni 2019. 
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19_ Övriga frågor 

Hedersdiplom från Stockholms läns Hembygdsförbund har delats ut till Anne-Marie 

Andersson för sitt idoga arbete som styrelseledamot i Enhörna hembygdsförening och 

ansvarig för fotosalen och dess utveckling i museet. Hon har även startat 

diskussionsgrupper och skrivit otaliga skrifter om hembygden_ 

Olle Karlsson avtackades för långt och troget arbete i styrelsen för 

hembygdsföreningen_ Olle har varit en stor kraft till utveckling av museet samt 

underhåll och förbättringar av byggnaderna _ Olle har även tilldelats 

hembygdsförbundets hedersnål för sina fina insatser_ Mona avslutade med ett varmt 

tack och uttryckte styrelsens tacksamhet och saknad för att han nu slutar i styrelsen_ 

20_ Mötets avslutande 

Gunnar tackade för god medverkan och avslutade mötet. 

Enhörna 28 april 2019 
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