
öKs I €, 1* å" lq q1

s16 Styrelsens förslag till sommarprogram redovisas och godkännes.
I anelutning til1 ärendet frarnkommer önskemå1 om samarbete och
ev studiebesök på andra hembygdsgårdar. Förslagsstäl1aren vill särskilt
visa på Sundbybergs hembygdsförening.
Årsmötet beslutar uppdra Li1l styrelsen arbeta vidare på förslaget.
Vårens utfärd konmer atL äga rum lördagenden 15 maj til1 Bennebol.
Bennebol ti11hör vallonprojekten och är en mycket sevärd plats med

masugn smedja och bokantikvariaL enbart för kokböcker.
Utförligare inbjudan finns i senaste Medlemsblad.
Informationen tas med kännedom til1 handlingarna.

sL7

S tS Frågan om val av ombud till Upplands Fornminnes- och Hembygdsförening
hänskjuts av årsmötet ti1l styrelsen.

Ordföranden förklarar sammanLrädeL avslutat och tackar styrelsen och ordförand-
en för det gågna verksamhetsåret.

Justeral den'T + Lggg

Justerat:

Greta Oweni-us
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Bör r{ Naeslundh



PROTOKOLL
Frösåkers Hembygdsfiirenings årsmöte

Tid: Söndagen den2 april2000 kl 15.00-15.40
Plats: Församlingsgården, Östhammar
Närvarande: 40 medlemmar i ftireningen

$ 1. Mötet öppnas
Föreningens ordftirande Ingxid Wertelius öppnar sammanträdet med att hälsa alla ntirvarande
varmt välkomnatill fusmötet samt uppmåirksammar de niirvarande på att fiireningen påbörjat sitt
75:e verksamhetsar, vilket innebåir programaktiviteter utöver de vanliga.
Ordftiranden delger också att Garvaregården vid Hembygdsgården i dagarna utsatts ftir ftinster-
krossning, vilket beklagas djupt.

$ 2. Godkännande av dagordning
Årsmötet beslutar

\_ att godkänna forslaget till dagordning. Bil 1.

$ 3. Val av ordfiirande ftir årsmötet
Ärsmötet beslutar

\_ att välja ulla Rudolfsson som ordftirande ftir mötet

$ 4. Val av sekreterare fiir årsmötet
Ärsmötet beslutar
aff välja May Strandberg som sekreterare for mötet

$ 5. Val av två justeringsledamöter fiir årsmötet
Årsmötet beslutar
attväIlaBertil Helmersson och Börge Naeslund som justerare ft)r mötet

$ 6. Godkiinnande av kallelse till årsmötet
Kallelse till årsmötet har såints till samtligamedlemmar genom Medlemsbladet. Annonsering har

skett i Östhammars Nyheter samt Annonsbladet.
Ärsmötet beslutar

\- att godkåinna kallelse till årsmötet

$ 7, Verksamhetsberättelse ftir 1999

Sekreteraren fiiredrar verksamhetsberättelsen ftir I 999.

\- Ärsmötet beslutar
att godkåinna ftireliggande verksamhetsberättelse . Bil 2.

$ 8. Bokslut och balansräkning ftir 1999

Kassören och årsmötets ordftirande ftiredrar gemensamt den ekonomiska sammanst?illningen.

Årsmötet beslutar
att godkåinna bokslut och balansråikning. Bil 3.

$ 9. Revisorernas berättelse
Börge Naeslund redovisar revisorernas berättelse.

Årsmötet beslutar
att godkänna revisionsberåittelsen. Bil 4.

$ 10. Beslut om ansvarsfrihet
Årsmötet beslutar
att ge styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet ftir 1999
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$ 11. Val av ordörande liir år 2000
Ärsmötet beslutar
att våilja Ingnd Wertelius till ordftirande ftir år 2000

$ 12. Val av ledamöter i styrelsen fiir år 2000
Ärsmötet beslutar
att välja ftiljande ledamöter i styrelsen ftir år 2000: Göran Andersson, Mary Johansson,

Anne-Marie Löfstrand, Berit Mattsson,Ingnd Schram, Birgitta Shöm och May Strandberg

$ 13. Val av ersättare i styrelsen fiir år2000
Årsmötet beslutar
attvälja Kersti Eriksson, Svea Naeslund och Margit Sigurdsson som ersättare i styrelsen

$ 14. Val av revisorer
Ärsmötet beslutar
att våilja Börge Naeslund och Kaj Edhlund som revisorer

$ 15. Val av ersättare fiir revisorerna
Ärsmötet beslutar
att våilja Bertil Helmersson som ersättare ftir revisorerna

$ 16. Val av representanter till årsmötet med Upplands fornminnes- och hembygdsfiirening
Ärsmötet beslutar
att håinskjuta frågan om val av representanter jåimte ersättare till Upplands fornminnesfrrenings-
och hembygdsftirbunds årsmöte i oklober till styrelsen

$ 17. Val av fastighetskommitt6
Årsmötet beslutar
att våilja ftiljande till fastighetskommittö: Börge Naeslund, Ingdd Nilsson samt Nisse Nilsson

$ 18. Val av två personer att ha tillgång till fiireningens bankfack
Ärsmötet beslutar
att utse Ingdd Wertelius samt Mary Johansson att gemensamt ha tillgång till ftireningens bank-
fack

$ 19. Beslut om årsavgift {iir år 2001

Ärsmötet beslutar
att höja medlemsavgiften till 50 kronor per person

$ 20. Val av valberedning
Årsmötet beslutar
att väIja Solveig Thuresson och Ingrid Ötrn titt valberedning inftir nästa årsmöte

$ 21. Ärsmötet avslutas
Då inga öwiga frågor återstår avslutar Ulla Rudolfsson årsmötet med att, som medlem i ftire-
ningen, rikta stor tacksamhet till styrelsen och alla öwiga som lägger ner ett hårt arbete samt

tillönskar framgang under jubileumsåret.

Ärsmötet ftiljs av katre;pt en uppskattad ftireläsning om porslin med Eva Eriksson, Snesslinge.

I.^n\* u L i,ll*\rtå, tt I 1u fu, M*l; fu4/4 #/4^tu,,
tllla Rudolfssofr -Mat'{nändberg" I BörEe Naeslund Bertil Helmersson
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PROTOKOLL
Frösåkers Hembygdsftirenings årsmöte

Tid: Söndagen den 1 april2OOl kl 15.00-15.30
Plats: Missionskyrkan, Östharrmar
Näwarande: 40 ftireningsmedlemmar

S 1. Mötet öppnas
Föreningens ordfiirande Ingrid Wertelius öppnar årsmötet med att hälsa alla närvarande varmt
välkomna.

$ 2. Godkåinnande av dagordning
Årsmötet beslutar
att godkåinna fiirslaget till dagordning

$ 3. Val av ordf,örande fiir årsmötet
Ärsmötet beslutar
att välja Bertil Helmersson som ordfiirande fiir årsmötet

$ 4. Val av sekreterare fiir ånsmötet
Årsmötet beslutar
att välja May Strandberg som sekreterare fiir arsmötet

$ 5. Val av två justeringsledamöter
Årsmötet beslutar
attväl1aBörge Naeslund och Nils Nilsson som protokolljusterare

S 6. Godkännande av kallelse till årsmötet
Kallelse har såints till alla medlemmar genom Medlemsbladet samt annonserats.
Ärsmötet beslutar
att godkiinna kallelse till årsmötet

$ 7. Verksamhetsberättelse Iör år 20fi)
Sekreteraren frredrar verksamhetsberättelsen fiir år 2000
Årsmötet beslutar
att godkiinna ftireliggande verksamhetsberättelse. Bilaga 1.

S 8. Bokslut och balansråkning fiir år 20fi)
Kassören och ordfiiranden presenterar den ekonomiska sammanstiillningen.
Årsmötet beslutar
att godkåinna bokslut och balansriikning

S 9. Revisorernas beråttelse
Börge Naeslund öredrar revisorernas berättelse
Ärsmötet beslutar
att godkiinna revisionsberät0elsen

$ 10. Beslut om ansvarsfrihet
Ärsmötet beslutar
att ge styrelsen full ansvarsfrihet ftir år 2000

S 11. Val av ordliirande ftir år 2001
Styrelsen beslutar
aff utse Ingrid Wertelius till ordfiirande fiir fu 2001



$ 12. Val av ledamöter fiir styrelsen ftir år 2001
Årsmötet beslutar
attväljafilljande personer som leda:nöter i styrelsen ftir ar 2001:
Göran Andersson, Kerstin Johansson, Mary Johansson, Ann-Marie Löfstrand,
Berit Mattsson, Pegry Rohdin, Ingdd Schram, May Strandberg och Birgitta Ström

$ 13. Val av ersättare i styrelsen fiir år 2001
Ärsmötet beslutar
att välja ftiljande personer som ersättare i styrelsen för år 2001:
Kersti Eriksson, SveaNaeslund och Margit Sigurdsson

$ 14. Vat av två revisorer fiir år 2001
Årsmötet beslutar
attvälja Caj Edlund och Börge Naeslund som revisorer ftir ar 2001

$ 15. Val av ersättare fiir revisorerna ftr år 2001
Årsmötet beslutar
attvilllaBertil Helmersson som ersättare ftir revisorerna for fu 20Al

$ 16. Vat av fastighetskommitt6
fusmötet beslutar
att välja Börge Naeslund, Kurt Holgersson, Ing-Britt Nilsson och Nils Nilsson
som fastighetskommitt6

$ 17. Val av två personer att ha tillgång till fiireningens bankfack
fusmötet beslutar
att ordfiiranden och kassören tillsammans har tillgang till ftireningens bankfack

$ 18. Beslut om årsavgift Iör år 2001
fusmötet beslutar
att faststiilla oör?indrad årsavgift, 50 kr, fttr ar 2001

$ 19. Val av valberedning ftir år 2001
Årsmötet beslutar
att utse Birgit Wahlgren, Conny Wahlgreq samt Kurt Holgersson till valberedning for år 2001

g 20. Övriga frågor
Ingld Wertelius framftir ett varmt tack till Mary Johansson som avgår som kassör ftir ftireningen. Hon
lovordas ftir sin noggrannhet och skicklighet under de tolv ar hon haft uppdraget.

$ 21. Årsmötet avslutas
Bertil Helmersson avslutar årsmötet

fusmötet ftiljs av kaffe samt en uppskattad fiireläsning om jåirnvägens framvåixt med Olle Andersson,

Östhammar.

'fr*ffr /,
Börge4,laeslund
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Bertil Helmersson
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PROTOKOLL
tr'rösåkers Hembygdsftirenings årsmöte

Tid: Söndagen denT apÅ12002k1. 15.00
Plats: Församlingsgården, Östhammar
Närvarande: 40 fiireningsmedlemmar

$ I Mötet öppnas
Föreningens ordftirande Ingrid Wertelius öppnar årsmötet med att
håilsa alla nåirvarande varmt våilkomna.

Godkännande av dagordning
Årsmötet beslut ar all godkänna ftirslaget till dagordning.

Val av ordfiirande fiir årsmötet
Ärsmötet beslutar attvälja Bertil Helmersson som ordforande for
årsmötet.

Val av sekreterare fiir årsmötet
Ärsmötet beslutar attvälja Peggy Rohdin som sekreterare for
årsmötet.

Val av två justeringsledamöter
Årsmötet beslut ar attvälja Anders Andersson och Kersti Eriksson
som protokollj usterare.

Godkännande av kallelse tiil årsmötet
Kallelse har sänts till allamedlemmar genom Medlemsbladet samt
annonserats.
Årsmötet beslut ar attgodkänna kallelsen till årsmötet.

Verksamhetsberättelse ftir år 2001
Ordforanden foredrar verksamhetsberättelsen for är 2A0l .

Årsmötet beslut ar att godkänna verksamhetsberättelsen med tillägg
att Lill-Bength Erixon och Rolf Arvidsson skänkte sitt gage vid
Hembygdens dag till ftireningen.

Bokslut och balansräkning fiir år 2001
Ordforanden foredrar den ekonomiska sammanställningen.
Årsmötet beslut ar attgodkänna bokslut och balansräkning.
Hyran for Markatorpet diskuterades och styrelsen fär i upp-
drag att se över hyran.
Styrelsen fär även uppdrag att se över om ftireningens tillgan gar
skall finnas på bankkonto eller foras över till mer räntebärande
konto.

$7

$8



$ 9 Revisorernas berättelse
Ordftiranden ftiredrar revisorernas berättelse.
fusmötet beslutar att godkåinna revisionsberättelsen.

$ 10 Beslut om ansyarsfrihet
Ärsmötet beslutar att bevilja styrelsen full ansvarsfrihet fdr år
200t.

S 11 Val av ordtörandeftr är2002
Årsmötet beslutar att omvåilja Ingrid Wertelius till ordftirande.

S 12 Val av ledamöter till styrelsen fär är 2002
Årsmötet beslutar att våilja hälften av styrelseledamöterna på två år
och hälften på ett år samt att styrelsen skall besta av 7 personer.
Följande personer väljs som ordinarie ledamöter i styrelsen:
Berit Mattsson, Peggy Rohdin, Kerstin Johansson och Kurt
Holgersson for 2 ån samt Birgitta Ström, May Strandberg och Ing-
Britt Nilsson ftir I år.

$ 13 Val av ersättare i styrelsen for är2002
Ärsmötet beslutar att vällaAnn-Marie Löfstrand, Svea Naeslund
och Nils Nilsson som ersättare i styrelsen ftir I år.

$ 14 Val av revisorer ftr ä12002
Ärsmötet beslutar attviiljaom Caj Edhlund och Börge Naeslund
som revisorer ftir 2 år.

S 15 Val av ersättare fiir revisorerna fiir är 2002
Årsmötet beslutar att väljaBertil Helmersson som ersättare.

S 16 Val av fastighetskommitt6
Årsmötet beslutar att omviilja Börge Naeslund, Nils Nilsson, Ing-
Britt Nilsson och Kurt Holgersson som fastighetskommittö.

$ 17 Beslut om årsavgift ftir år 2003
Ärsmötet beslutar att fastställa oftiråindrad årsavgift, dvs.
50:- kronor ftir år 2003.

S 18 Val av valberedning fiir nästa årsmöte
Ärsmötet beslutar att våilja Conny Wahlgren (sammankallande),
Ingegerd Björk och Barbro Erixson till valberedning ftir nåista
årsmöte.

$ 19 Övriga frågor
Ärsmötet beslutar att ftirslaget om medlemsmöten remitteras till
styrelsen.
Ärsmötet beslutar att fastighetskommittdn fortsätter att arbeta med
frågan om att skaffa mera utrymme ftir samlingann.



$20 Årsmötets avslutande
Bertil Helmersson avslutar årsmötet.

Ärsmötet frljs av kaffe samt ett uppskattat bildspel av Göran
Andersson.

Bertil Helmersson 1
ordforande
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PROTOKOLL
Frösåkers Hembygdsftirenings årsmöte

Tid: Söndagen den 16 mars 2003 kl' 15'00

Plats: MissionskYrkan, Osthammar

Närvarande: 36foreningsmedlemmarenligtbifogadniirvarolista

$ I Mötet öPPnas
ftireniniås vice ordforande Berit Mattsson öppnar årsmötet med

att hälsa alla nåirvarande varmt välkomna'

Godkännande av dagordning
Ärsmötet beslut ar att godkänna forslaget till dagordning.

Val av ordfiirande fiir årsmötet
Ärsmötet beslut ar attvälja Berit Mattsson som ordforande for

årsmötet.

Vat av sekreterare fiir årsmötet
Ärsmötet beslut ar attvälja Peggy Rohdin som sekreterare for

årsmötet.

Val av två justeringsledamöter
Ärsmötet båslut ar altvälja Nils Andersson och Barbro Erixon som

protokolljusterare.

Godkännande av kallelse till årsmötet
Kallelse har annonserats den 5 mars i Annonsbladet samt i fonstret

hos Ingrid Schram.

Årsmötet beslut ar att godkänna kallelsen till årsmötet.

Verksamhetsberättelse för hr 2002

Enligt ordforandens forslag beslutar årsmötet att

u.rkramhetsberättelsen for är 2002 läses av var och en och sedan

beslutar årsmötet att godkänna verksamhetsberättelsen.

Bokslut och balansräkning fiir år 20a2

Enligt ordforandens forslaglases bokslut och balansräkning for

2002 av var och en och sedan beslutar årsmötet att godkänna

bokslut och balansräkning.

Revisorernas berättelse
Börge Naeslund loredrar revisorernas berättelse.

Ärsåötet beslut ar att godkänna revisionsberäffelsen.

$7

$8
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$10

$ 11

$t2

s13

s14

$17

$18

$ls

$16

Beslut om ansvarsfrihet
Ärsmötet beslutar att bevilja styrelsen full ansvarsfrihet ftir år

2002.

Val av ordfiirande fiir år 2003-2004
Eftersom Ingrid Wertelius på grund av hiilsoskäl avböjt omval,

väljs Torbjörn Forsman enligt valberedningens forslag till
ordftirande ftir år 2003-2004.

Val av ledamöter till styrelsen får år 2003

Enligt valberedningens ftirslag omväljs som ordinarie ledamöter i
styrelsen:
Birgitta Ström och May Strandberg ftir 2003-2004.

Berit Mattsson, Peggy Rohdin, Kerstin Johansson och Kurt

Holgersson har ett år kvar på sin mandattid.

Val av ersättare i styrelsen fiir år 2003

Ärsmötet beslutar att omvälja Ann-Marie Löfstrand och Nils

Nilsson. SveaNaeslund har avböjt omval och i stället Sara Löfberg

och Annelie Ahlund som ersättare i styrelsen ftir 1 år'

Val av revisorer fiir år 2003
Eftersom Caj Edhlund och Börge Naeslund 2002valdes som

revisorer for 2 är iir det inte aktuellt med något revisorsval fiir
2003 .

Val av ersättare liir revisorerna fiir år 2003

Ärsmötet beslutar att omvälja Bertil Helmersson som ersättare.

Val av fastighetskommitt6
Ärsmötet beilutar att enligt valberedningens ftirslag omvälja Börge

Naeslund, Nils Nilsson, Ing-Britt Nilsson och Kun Holgersson

som fastighetskommitt6 ftir I år.

Beslut om årsavgift ftir är2004
Årsmötet beslutar alt fastställa oftiriindrad årsavgift, dvs'

50:- kronor ftir år 2004.

Val av valberedning fiir nästa årsmöte
Å"rsmötet beslutar att välja Barbro Erixon (sammankallande),

Ingegerd Björk och Svea Naeslund till valberedning fiir nästa

årsmöte.

Övriga frågor
conny wahlgren efterlyser skylt vid Markatorpet, som ej satts upp

trots tidigare beslut.
Kurt Holgersson foreslår'att frågan om nybyggnation av vagnslider

tas upp på nytt. Ev. EU-bidrag skall undersökas av styrelsen'

sre



$20

Styrelsen får i uppdrugatt undersöka dammens skick for ev.

restaurering.
Frågan om gemensamma utflykter efterlyses, forslagsvis till
grannforenin gar. Ett forslag som kom fram var ett besök vid Eriks

kulle i Söderby-Karl (enligt uppgift Sveriges äldsta

hembygdsgård). Peggy Rohdin (sammankallande), Kerstin

Johansson och Kersti Eriksson f"ar i uppdragatt undersöka

möjligheten till ett besök. Maj-Britt Helmersson rådfrågas.

Ärsmötets avslutande
Berit Mattsson avslutar årsmötet.

Ärsmötet följs av kaffe samt en uppskattad information av Mitia
Korpela, ordforande i Valö-Forsmarks Hembygdsforenitrg,

attgå.nde hembygdsrörelsen i tiden.- nägtatips och råd.

SQrjÅ'*A"J
Berit Mattsson
ordforande
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Tid:
Plats:
Närvarande: 30 medlemmar

PROTOKOLL

Frösåkers Hembygdsftirenings årsmöte

Söndagen den 28 mars 2004 kl. 15.00
Församlings gården, Ö stharnmar

$1

$2

$3

$4

$s

$6

$7

$8

Mötet öppnas
Föreningens ordforande Torbjörn Forsman öppnar årsmötet med
att hälsa alla närvarande varmt välkomna

Val av ordförande ftir årsmötet
Torbjörn Forsman väljs som ordlorande lor årsmötet.

Val av sekreterare ftir åtsmötet
Peggy Rohdin väljs som sekreterare for årsmötet.

Val av justeringsledamöter
Margit Sigurdson och Lasse Jansson väljs som protokolljusterare.

Godkännande av dagordningen
Förslaget till dagordning godkänns.

Godkännande av kallelsen tiil årsmötet
Kallelsen annonserad i Annonsbladet 10 mars 2004 samt i
medlemsbladet som distribuerats i månadsskiftet februari/rnars.
Kallelsen godkänns av årsmötet.

Verksamhetsberättelse ftir år 2003
O rd fo r an d e n fo re dr ar v e rk s amhet s b e rätt e I s e n .

Verksamhetsberättelsen godkänns och läggs till handlingarna.

Resultat- och balansräkning fiir år 2003
Resultat- och balansräkningen foredras av sekreteraren.
Resultat- och balansräkningen godkåinns av årsmötet och läggs till
handlingarna.
May Strandberg redogör for varfor ESF-ansökan avslagits.
Ny ändrad EsF-ansökan skall insändas.
Med tanke på underskottet diskuterades höjning av hyran for
Marka-torpet. Fr äganhänskjuts till styrelsen.

Revisorernas berättelse
Börge Naeslund fiiredrar revisorernas berättelse.
Årsmötet godkänner revisionsberättelsen.

$e

$ 10 Beslut om ansvarsfrihet
Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet ftir är 2003.



$ lf Val av ordfiirande flir år 2004
Punkten suryks då ordftiranden 2003 valdes ftir år 2003 och2004

S 12 Val av ledamöter i styrelsen fiir år 2004
Enligt valberedningens ftirslag omväljs Peggy Rohdin, Kurt
Holgersson och nyvåiljs Sven Jönsson i ståillet fiir Kerstin
Johansson som undanbett sig omval. Samtliga väljs lor 2 år.

I ståillet ftir Birgiua Ström som önskat avgå av hälsoskäl väljs Sara

Löfberg-Eriksson som ordinarie ledamot på I år.

$ 13 Val av ersättare i styrelsen fiir år 2004
Anne-Marie Löfstrand och Anneli Ahlund omvåiljs som ersättare
i styrelsen ftir I år. Ingmar Eriksson viiljs som ny ersättare ftir I år
efter Nils Nilsson som undanbett sig omval.

$ 14 Val av revisorer fiir år 2004
Bertil Helmersson och Kerstin Johansson väljs som revisorer.

$ 15 Val av ersättare fiir revisorerna fiir är 2004
Krister Lindberg väljs som ersättare.

$ 16 
l*";.1äJHå'i-jåHlltjf-ll1?lfll*- rastighetskommittö
ftir I år.

S 17 Beslut om årsavgift ftir år 2005
Ärsmötet beslutar att fastståilla oftiråindrad årsavgift, kronor 50:-,
ftir år 2005.

$ 18 Val av valberedning fiir nästa årsmöte
Börge Naeslund och Svea Naeslund våiljs till valberedning ftir
nåista årsmöte, Barbro Erixon och Ingegerd Björk undanbett sig
omval.

$ 19 Övriga frågor
Tordörn Forsman berättar om utflykten till Ljusterö och Vira Bruk
2004-06-19 tillsammans med Valö-Forsmarks Hembygdsftirening.
Informationsblad finns att fr.

Maj-Britt och Bertil Helmersson foresl är att resa till Eriks Kulle i
Söderby-Karl ordnas.

Studiebesök forslås på Marka-torpet.

May Strandberg åfiar sig att ordna berättarkaföer.

Börge Naeslund informerar om det nya huset. Bygglov inlämnat
och containrarna är inköpta.



Förslag om flyttning av hembygdsgården diskuteras.
Peggy Rohdin ftr i uppdrag att efterforska upplåtelsehandling på
kommunkontoret.

Notis sätts ut ftir aff undvika hundbajs på Hembygdsgården.

Tryckta annonser med stor text över verksamheten efterlyses av
Ingrid Schram.

Förslag att avgift, l<t.20.-, tas ut ftir stadsvandringarna.

May Strandberg efterlyser något speciellt att bjuda på till kaffet.
Styrelsen tn gihnaemot ftirslag.

S 20 Årsmötets avslutande
Torbjörn Forsman avslutar årsmötet.

Ärsmötet frljs av kaffe och därefter berättar Torbjörn Forsman om
Byggverksamhet under 1920-talet, bl.a. om Församlingsg ärden/
Tingshuset som stod klart 1924.

Bo'
sekreterare

Torbjörn Forsman
ordflorande

justerare

dL il{ut,1#S^'?*fu$n,. P
MargitSigurdson 

{*q'1 $n4 

k:rkbuve
justerare



Tid:
Plats:

PROTOKOLL

Frösåkers Hembygdsftirenings årsmöte

Söndagen den 26 mars 2006 kl. 15.00
Församl ings gården, O sthammar

$1

s2

$3

$4

ss

$6

$7

s8

Närvarande: 34 medlemmar enligt närvarolista

Mötet öppnas
Föreningens ordforande Torbjörn Forsman öppnar årsmötet med
att hälsa allanärvarande varmt välkomna

Val av ordfiirande fiir årsmötet
Totbjörn Forsman väljs som ordforande for årsmötet.

Val av sekreterare ftir åtsmötet
Peggy Rohdin väljs som sekreterare ftir årsmötet.

Val av justeringsledamöter
Nils Nilsson och Bertil Helmersson väljs som protokolljusterare.

Godkännande av dagordningen
Förslag till dagordning godkänns.

Godkännande av kallelsen tiil årsmötet
Kallelsen annonserad i Annonsbladet 15 mars 2006 samt i
medlemsbladet som distribuerats i börj arl av mars.
Kallelsen godkänns av årsmötet.

Verksamhetsberättelse ftir år 2005
Ordftiranden fo re drar verksamhetsb erätte I sen.
Verksamhetsberättelsen godkänns och läggs till handlingarna.

Resultat- och balansräkning fiir år 2005
Kassören Sven Jönsson redogör for räkenskaperna ftir 20A5.
Resultat- och balansräkningen godkänns av årsmötet och läggs till
handlingarna.
IJthyrning av Marka-torpet diskuteras. Styrelsen ffir i uppdrag att
se över uthyrningen, då ftirsäkringskostnaden överstiger
hyresintäkten.

Revisorernas berättelse
Kerstin Johansson floredrar revisorernas berättelse.
Årsmötet godkänner revisionsberättelsen.

$e

W
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$ 10 Beslut om ansvarsfrihet

Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet fiir är2005.

S 11 Val av ordftirande fiir år 2006
Torbjörn Forsman omväljs som ordfiirande fiir 2006.

$ f2 Val av ledamöter i styrelsen fiir år 2006
Kurt Holgersson redovisar valberedningens ftirslag. Kurt
Holgersson, Karl Appelqvist och Torben Gille vziljs som ordinarie
ledamöter for 2 år. Berit Mattsson, Sara Löfberg Eriksson och
Christer Lindberg kvarstår ytterligare I år.

S 13 Val av ersättare i styrelsen fiir år 2006
Enligt valberedningens ftirslag väljs Anne-Marie Löfstrand, Nils
Nilsson och Peggy Rohdin som ersättare fiir 1 år.

$ 14 Val av revisorer fiir år 2006
Enligt valberedningens ftirslag omvåiljs Bertil Helmersson och
Kerstin Johansson som revisorer ftir 2006.

S 15 Val av ersättare fiir revisorerna fiir år 2006
Kaj Johansson väljs som ersättare fiir revisorerna ftir 2006.

$ 16 Val av fastighetskommitt6 fiir år 2006
Kurt Holgersson, Börge Naeslund och Karl-Artur Sjöblom våiljs
som fastighetskommitt6 fttr 2006.

S 17 Beslut om årsavgift ftir är 2007
Ärsmötet beslutar att fastställa årsavgift till 100:- kronor
for 2007.

S 18 Yal av valberedning fiir årsmötet 2006
Kurt Holgersson, Börge Naeslund och Conny Wahlgren väljs som
valberedning ftir årsmöt et 2007'.

S 19 Övriga frågor
Försiikringsfrågorna diskuteras. Beslutas att styrelsen ser över
ftirsåikringsfrågan så att både fastighets- och ansvarsftirsåikring
finns.
Uppsägningstiden kollas upp inftir uppsägning och omftirhandling
av hyran fiir Markatorpet.
Conny Wahlgren ftirslår att gåirdsgård sätts upp runt Markatorpet
och att bidrag från t.ex. Sparbanksstyrelsen söks ftir detta liksom
att vägens kondition till torpet undersöks.
Föreningens 80-årsjubileum diskuteras. Beslutas aff en grupp
bestående av styrelsen samt några till bildas.



$20

3-
Nationaldagen. Beslutas att en kommittö for att arr,angera firandet
av nationaldagen hänskjuts till styrelsen.

Mötets avslutande
Ordftiranden avslutar mötet.
Ingrid Schram tackar Torbjörn Forsman for det gangna året.

Ärsmötet ft,ljs av sedvanligt kaffe och därefter berättar Bertil
Helmersson om Forsmarks betydelse fiir Östhammar.

Torbjörn Forsman
ordforande

Nisse Nilsson
justerare

sekreterare

aaaaaaaaaa

Bertil Helmersson



PROTOKOLL

Frösåkers Hembygdsförenings årsmöte

Tid: Söndagen den I april2007 kl 15.00

Plats: Missionskyrkan, Osthammar
Näwarande: 3l medlemmar enligt ntirvarolista

$ I Mötet 6Ppnas
Mötet ftirklaras öppnat av Torben Gille som hiilsar alla närvarande våilkomna

$ 2 Val av ordförande förårsmötet

\- Bertil Helmersson våiljs som ordfrtande fiir årsmötet.

$ 3 Val av sekreterare för årsmötet
Sara Löfberg Ericson väljs som sekreterare frr årsmötet.

\- 
$ 4 Val av justeringsledamöter

Nils Nilsson och Börge Naeslund viiljs som protokollsjusterare.

S 5 Godkännande av dagordningen
Förslag till dagordning godktuns med tillägg av en punkt, Arbetsgrupp ftir
servering.

$ 6 Godkännande av kallelso till årsmötet
Kallelsen annonserad i Annonsbtadet den 27 marc20fl07 samt i medlemsbladet

som distribuerats till alla medlemmar i början av mars.

Kallelsen godkiinns av årsmötet.

$ 7 Verksamhefsberättelse 2006
Ordfiirande föredrar verksamhetsberåittelsen ftir 20A6.

\- Verksamhetsberättelsen, fid åindringen att valberedningen bestått av Kurt
Holgersson och Börge Naeslundo godkåinns och läggS till handlingama.

Kassören Torben Gille redogör ftir råikenskaperna 2006. Resultat- och

balansråikningen godkåinns av årsmötet och läggs till handlingama.

$ 9 Revisorernas berättelse
Bertil Helmersson ffiredrar revisorernas berättelse.

Ärsmötet godkåinner revisionsberiittelsen.

$ 10 Beslut om ansYarfrihet
Årsmötet beviljar styrelsen ansvarfrihet ftir fu 2AA6.

S 11 Yal av ordfiirande 2007
Torbjörn Forsman omväljs som ordftirande flor 2007.



$ 12 Val av ledamöter till styrelsen 2fi)7
Kurt Holgersson redovisar valberedningens ftirslag.

Kurt Holgersson, kvarstår som ordinarie ledamot I år
Karl Appelqvist, kvarstår som ordinarie ledamot I år
Torben Gille, kvarstår som ordinarie ledamot I år
Sara llifberg Ericsono väljs som ordinarie ledamot 2 år
Berit Matssono våiljs som ordinarie ledarnot 2 fu
Christer Lindberg våiljs som ordinarie ledamot 2 år

Valberednings ftirslag godkåinns av årsmötet.

\- $13 
l*ffiSfffåä$'*"*#:dningsftirsrag.

Anne-Marie Löfstrand, ersiittare I fu\- i;f,K,t*ffiffi;f.
Valberednings förslag godklinns av årsmötet.

$ 14 Val av revisorer 2(X)7
Enligt valberedningens ftirslag omvåiljs Bertil Helmersson och Kerstin
Johansson som revisorer ör 2007.

$ f5 Val av ersättare fiir revisorema2007
Kaj Johansson våiljs som ersiittare ftir revisorema20O7.

S 16 Val av fastighetskommitt6 2007
Kurt Holgersson, Börge Naeslund och Karl-Artur Sjöblom våiljs som
fastighetskommittö 2007 .

t-

$ f 7 Beslut om årsavgift fiir 2fi)8
Årsmötet beslutar att faststäla årsavgiften till 100 kr frr år 2008.

_..-- $ 18 Val av valberedning fiir årsmötet 2008
Kurt Holgersson och Börge Naeslund våiljs som valberedning ftir 2008.

$ 19 Val av arbetsgrupp för senering
fusmötet beslutar att en arbetsgrupp ftlr servering ska våiljas, att gruppen ska ha
4 ledamöter och att de ska väljas ftir ett år i taget.
Anne-Marie Löfstrand (sammankallande), Berit Holgerssoru Christina Lindberg
och Berit Matsson väljs av ingå arbetsgruppen fiir servering.

$ 20 Övriga fnågor
ÅrsmOtet beslutar att genomfrra Våffelstuga också 2007 om Christer Lindberg
åtar sig att fungera som projektledare, kostnaden för tillstånd blir rimlig och
medlemmar stiiller upp och jobbar under Våffelstugas öppethälande.



$21

Ärsmötet uppdrar åt Torben och Ulla Gille att undersöka möjlighetema att ordna

en resa i höst, t ex till Uppsala med anledning av Linndfuet.

Mötet avslutas
Bertil Helmersson ftirklarar mötet ftir avslutat.

Å,rsmötet frljs av sedvanligt katre.

MMn*^
Bertil Helmersson
ordforande

justerare t

w

Sara Löfbeå dtitt
sekreterare

Börge Naeslund
justerare



PROTOKOLL

Frösåkers llembygdsfiirenings årsmöte

Tid: Söndagen den 6 apri1.2008 kl' 15'00

Plats: FOrsamlingsgården, Östhammar

Närvarande: 38 Personer

$ 1 
Må|jlfIJå:t* ,orojo* Forsman, som hälsar alla nåirvarande

välkomna.

$ 2 Val av ordliirande fiir årsmötet
Torbjörn Forsman väljs som ordforande flor årsmötet'

$ 3 Val av sekreterare fiir årsmötet
Peggy Rohdin väljs som sekreterare för fusmötet'

$ 4 
å:H{ilfftåå*iä.lffAnderssonv?irjs som

protokollsjusterare.

S 5 Godkåinnande av dagordningen
Förslag till dagordning godkänns'

s 6 f,ålfillffi*:.XTfå:l'åi:f.l'uå, aprl2008 samt i
Medlemsbladet, som distribuerats till alla medlemmar i början av

mars. Kallelsen godktinns av årsmötet'

s7 åäH#.'Hf#i::-T#Jlrerätte1senftir2007
verksamhetsberättelsen, med tindring av antalet medlemmar till

265, godkåinns och läggs till handlingama'

s s 
ää$*l;;Htffi:*äå:ä:å[iikenskaperna 2trl'Resurtat-

ochbalansriikningarnagodkeinnsavårsmötetochläggstill
handlingarna.

$ e 
äää:#ääåä#t"iii'oremas beränerse.

Ärsmötet godkåinner revisionsberättelsen'

$ f0 Beslut om ansvarsfrihet
Ärsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet ftir ån 2007 .

$ 11 Val av ordfiirande 2008

TorbjörnForsmanomväljssomordforandefor2008.



S 12 Val av ledamöter till styrelsen 2008
Kurt Holgersson redovisar valberedningens förslag.

Kurt Holgersson omväljs som ordinarie ledamot 2 år

Karl Appelqvist omviiljs som ordinarie ledamot 2 är
Torben Gille omväljs som ordinarie ledamot 2 år
Berit Mattsson kvarstår som ordinarie ledamot 1 år
Christer Lindberg kvarstår som ordinarie ledamot I år

Peggy Rohdin väljs som ordinarie ledamot for I fu, fyllnadsval, då

Sara Löfberg Ericson avsagt sig uppdraget som ordinarie ledamot

$ 13 Val av ersättare i styrelsen 2008
Anne-Marie Löfstrand omväljs som ersättare I år
Nils Nilsson omviljs som ersättare I år
Kerstin Johansson nyvåiljs som ersättare 1 år

S 14 Val av revisorer 2008
Enligt valberedningens ftirslag väljs Steffen Rubensson och

Gunnar Frisell som revisorer for 2008

$ 15 Val av ersättare fiir revisorerna 2008
Kaj Johansson omväljs som ersättare ftir revisorerna

S 16 Val av fastighetskommitt6 2008
Börge Naeslund, Kurt Holgersson, Karl-Artur Sjöblom, Ivar
Sundin, Bernt Sundin och Runar Karlsson väljs som
fastighetskommittd 2 00 8.

$ 17 Val av arbetsgrupp för senering 2008
Anne-Marie Löfstrand (sammankallande), Berit Holgersson,
Kristina Lindberg och Berit Mattsson väljs som arbetsgrupp ftir
kaffeserveringen.

$ 18 Beslut om årsavgift fiir 2009
Årsmötet beslutar att fastställa fusavgiften till oftirändrat fdr år

2009, dvs 100 kronor.

\r 
$ 19 Val av valberedning fiir årsmötet 2009

Kurt Holgersson (sammankallande), Conny Wahlgren och Elof
Svens väljs som valberedning ftir 2009.

$ 20 Övriga frågor
Föreningen har tacksamt mottagit en gåva fran Rolf Lilja, Tyresö
på 1000 kronor.
Torbjörn Forsman informerade om kommande aktiviteter enligt
Medlemsbladet.
Kristina Lindbergs ftrslag att ordna grillkvåillar fdr ungdomar
några vardagar mellan skolavslutningen och Midsommar antogs

av årsmötet.



Christer Lindberg och Margareta Roos uppmanade samtliga att

protestera mot kommunens planer på ombyggnad av Rfihuset och

att i stället verka fldr att Turistbyran flyttas till det gröna huset

(Gamla busstation) samt bevarandet av även andra äldre

byggnader runt Rådhustorget ftir att behålla stadsbilden intakt t.ex.

genom att skriva på protestlistor och låimna medborgarftirslag.
Lisen Lindberg betonade vikten av att handikapparkeringsplatser
på Rådhustorget bibehålls.
Även Stig Lindberg och Conny Wahlgren argumenterade fdr att

protestera mot rivning av det gröna huset.

Conny Wahlgren efterlyser även vimpeln som funnits på Gla
Brandstationen nere vid hamnen, men som försvunnit i samband

med ommålning av flaggstången.

S 21 Mötet avslutas
Torbjöm Forsman ftirklarar mötet avslutat.

Årsmötet foljs av sedvanligt kaffe varvid diskussionerna om
Rådhustorget fortsatte.

Sedan visade Torbjöm Forsman gamla bilder från Östhammar,

Börstil, Forsmark och Johannisfors.

{tu
t {o o o'o 2fl . t . t . t t . . . . . . .
rrr r j\J
Torbjörn Forsman
ordflorande sekreterare
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Göran Andersson
justerare

ConffWahlgrdn



Tid:
Plats:
Närvarande:

PROTOKOLL

Frösåkers Hembygdsfiirenings årsmöte

Söndagen den 5 april 2009 kl. 15.00
Söderbergska gården, S. Tullportsgatan, Osthammar
30 personer

"-.- $ 2

$ 1 Mötet öppnas
Mötet öppnas av Torbjörn Forsman, som hälsar alla nåirvarande
välkomna. Diirefter ftljer parentation ftir avlidna medlemmar och
speciellt då ftireningens hederledamot Ingrid Schram.

Val av ordfiirande ftir årsmötet
Sven Jönsson väljs som ordftirande for årsmötet.

$ 3 Val av sekreterare fiir årsmötet
Peggy Rohdin väljs som sekreterare fdr årsmötet.

S 4 Val av justeringsledamöter
Vivi Lindberg och Anne-Marie Löfstrand väljs som
protokollsjusterare.

$ 5 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkiinns.

$ 6 Godkännande av kallelse till årsmötet
Kallelsen, kungiord i Medlemsbladet och via annons i
Annonsbladet godkiinns.

$ 7 Verksamhetsberättelse fdr 2008
Torbj örn Forsman ft)redrar verksamhetsberättelsen ftir 2008.
Verksamhetsberättelsen godkiinns och läggs till handlingarna.

$ 8 Resultat- och balansräkning 2008
Kassören Torben Gille redogör ftir råikenskaperna 2008. Resultat-
och balansråikningarna godkåinns och läggs till handlingama.

S 9 Revisorernas berättelse
Ordftirande frredrar revisoremas berättelse.

,, Årsmötet godkiinner revisionsberättelsen.

$ 10 Beslut om ansvarsfrihet
Ärsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet fiir fu 2008.

S 11 Val av ordfiirande 2009
Conny Wahlgren väljs som ordforande ftir 2009.

\-

I n,
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$ 12 Val av ledamöter till styrelsen 2009
Berit Mattsson omväljs som ordinarie ledamot 2 år
Peggy Rohdin omväljs som ordinarie ledamot 2 år
Runar Karlsson väljs som ordinarie ledamot 2 år
Torbjörn Forsman våiljs som ordinarie ledamot 2 fu
Kurt Holgersson kvarstår som ordinarie ledamot I år
Karl Appelqvist kvarstår som ordinarie ledamot I år
Torben Gille kvarstår som ordinarie ledamot I år

$ 13 Val av ersäffare i styrelsen 2009
Anne-Marie Löfstrand omväljs som ersättare I år
Nils Nilsson omväljs som ersättare 1 år
Kerstin Johansson nyväljs som ersättare 1 år

$ 14 Val av revisorer 2009
Enligt valberedningens frrslag väljs Steffen Rubensson och
Gunnar Frisell som revisorer fiir 2009

$ 15 Val av ersättare fiir revisorerna 2009
Kaj Johansson omväljs som ersättare ftir revisorerna

$ 16 
Xäl-1'J::$'Jä'*läfrf1ff3,T* Karr-Arrur Sjöbrom, rvar
Sundin, Bemt Sundin och Runar Karlsson väljs som
fastighetskommittö på 1 år.

$ 17 Val av arbetsgrupp fiir senering 2009
Anne-Marie Löfstrand kvarstår som sammankallande i
arbetsgruppen ftir kaffeservering

S 18 Beslut om årsavgift fiir 2010
Ärsmötet beslutar att faststiilla årsavgiften till oftiråindrat för år
2010, dvs 100 kronor per medlem

$ 19 Val av ombud till Upplands Fornminnesftirening och
Hembygdsfiirbund
Kurt Holgersson väljs som ombud till Upplands
Fornminnesftirening och Hembygdsftirbund

S 20 Val av valberedning fiir årsmötet 2010
Lasse Jansson (sammankallande) och Torbjörn Forsman viiljs som
valberedning ftr 2010

$ 21 Övriga frågor
Föreningen har tacksamt mottagit gåva från Olle Lorin på 1000:-.
Christer och Kristina Lindberg åtar sig ansvax ftir Våffelstuga
under sommaren 2009 under ftirutsättning att tillräckligt med
frivilliga erbjuder sig att ståilla upp och sköta serveringen. Beslutas
att nytt dubbelt våffeljåirn inköps.

wL



$22

Peggy Rohdin åtar sig att leda Stadsvandringar torsdagar 1617,

2317 och 3ll7 . Deltagarpris 40:-/persolt.
Underhåll av vägen till Markatorpet diskuteras. Beslutas att detta
uppdras åt fastighetskommittdn.

Mötet avslutas
Sven Jönsson forklarar mötet avslutat.

Efter årsmötet berättar Ulla Rudolfsson om Söderbergska gården.

Qärefter sedvanlig kaffeseryering.
\
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Sven Jönsson
ordforande

V.**
Vivi Lindberg
justerare

t-
Peg{y\R$hdin
sekreterare

&-*fuiffi"/
Anne-Marie Löfst/ha v

justerare\



PROTOKOLL

Frösåkers Hembygdsfiirenings årsmöte

Tid: Söndagen den 11 april2OlO kl. 15.00

Plats: Söderbergska gården, S. Tullportsgatan, Östhammar

Närvarande: 36 Personer

$ I Mötet öPPnas
Mötet öppnas av conny wahlgren, som hälsar alla niirvarande

välkomna..

\-
$2

$3

Vat av ordfiirande ftir årsmötet
Kurt Holgersson väljs som ordforande for årsmötet.

Val av sekreterare ftir årsmötet
Peggy Rohdin väljs som sekreterare for årsmötet.

\- 
S 4 Val av justeringsledamöter

Ingegerd Björk och Gunilla Forsman våiljs som protokollsjusterare.

S 5 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns'

$ 6 Godkännande av kallelse till årsmötet
Kallelsen, kungiord i Medlemsbladet och via annons i
Annonsbladet godkiinns'

$ 7 Verksamhetsberättelse fiir 2009

Peggy Rohdin loredrar verksamhetsberättelsen ftir 2009'

Verksamhetsberättelsen godkiinns och läggs till handlingarna.

\- $ S Resultat- och balansräkning 2009

Kassören Torben Gille redogör ftir r?ikenskapema20}9. Resultat-

och balansriikningarna godkåinns och läggs till handlingarna.

Kopior läggs ut på Löflingska gården'

!' 59 Revisorernasberättelse
Torben Gille ftiredrar revisoremas berättelse'

Årsmötet godkiinner revisionsberättelsen'

S 10 Beslut om ansvarsfrihet
Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet ftir fu2009'

$ 11 Val av ordftirande 2010
Conny Wahlgren väljs som ordftirande fttr 2010'



$ 12 Val av ledamöter till styrelsen 2010
Karl Appelqvist omvåiljs som ordinarie ledamot 2 år
Kurt Holgersson omväljs som ordinarie ledamot 2 år
Torben Gille omväljs som ordinarie ledamot 2 år
Peggy Rohdin kvarstår som ordinarie ledamot 1 år
Berit Mausson kvarstår som ordinarie ledamot I år

. Torbjörn Forsman kvarstår som ordinarie ledamot I fu

$ 13 Val av ersättare i styrelsen 2010
Anne-Marie Löfstrand omväljs som ersättare I år
Nils Nilsson omväljs som ersättare I år
Kerstin Johansson nyviiljs som ersättare I år

| \- $ 14 Val av revisorer 2010
Enligt valberedningens ftirslag väljs Steffen Rubensson och
Gunnar Frisell som revisorer ftir 2010.

$ 15 Val av ersättare fiir revisorerna 2010
Kaj Johansson omväljs som ersättare for revisorerna

$ 16 Val av fastighetskommitt6 2010
Börge Naeslund, Kurt Holgersson, Karl-Artur Sjöblom och Ivar
Sundin omväljs till fastighetskommittd på 1 år. Lars Göran Berg
och Nils Fosselius nyväljs till fastighetskommittön ftir 1 år.

$ 17 Val av arbetsgrupp fiir servering 2010
Anne-Marie Löfstrand kvarstår som sammankallande i
arbets gruppen fiir kaffeservering

$ 18 Beslut om årsavgift ftir 2011
Ärsmötet beslutar att fastställa årsavgiften till oftiråindrat ftir år
2011, dvs 100 kronor per medlem

$ 19 Val av ombud till Upplands Fornminnesfiirening och
Hembygdsfiirbund
Kurt Holgersson vtiljs som ombud till Upplands
Fomminnesfiirening och Hembygdsftirbund

$ 20 Val av valberedning fiir årsmötet 2010
Lasse Jansson (sammankallande) och Willy Olsson väljs som
valberedning ftir 2011.

$ 21 Övriga frågor
Ing-Britt Nilsson avtackas med blomstercheck ftir sin langvariga
insats på hembygdsgarden med bl.a. blomvattning.
Christer och Kristina Lindberg åtar sig genom ombud att ansvara

fiir Våffelstugan under sommaren 2010 under ftirutsättning att
tillräckligt med frivilliga erbjuder sig att stiilla upp och sköta

serveringen.



Inlåimnad ansökan om bidrag ftir upprustning av Markatorpet har
beviljats av Låinsstyrelsen.

522 Mötet avslutas
Kurt Holgersson förklarar mötet avslutat.

Efter årsmötet serverades som vanligt kaffe med dopp.

*\-
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ordforande
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justerare



Tid:
Plats:
Närvarande:

$1

PROTOKOLL
Frösåkers Hembygdsförenings årsmöte

Lördagen den 9 april Z0ll kl. 15.00
Missionskyrkan, östhammar
32 personer

Mötet öppnas
Mötet öppnas av Conny Wahlgren, som hälsar allanärvarande
välkomna,.

Val av ordfiirande ftir årsmötet
Karl-Fredrik Ingemarsson väljs som ordftirande fcir årsmötet.

Val av sekreterare ftir årsmö tet
Peggy Rohdin väljs som sekreterare for årsmötet.

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns.

Yut av justerare för årsmötesprotokollet
Ingegerd Björk och lJlla Gille uatjs som protokollsjusterare.

Godkännande av kaltelse tiil årsmö tet
Kallelsen, kungiord i Medlemsbladet och via annons i
Annonsbladet godkänns.

Verksamhetsberättelse för 2010 Bil.
Sekreteraren foredrar verksamhetsberättelsen for 2Al0 .
Verksamhetsberättelsen godkrinns och läggs till handlingarna.

Resul tat- och balansräknirg fiir z0l0 Bil. 2
Kassören Torben Gille redogör for räkenskaperna21l1.
Resultat'och balansräkningarna godkänns oän läggs till
handlingarna. Beslutas att inventarieforteckning s].a foretes
vid nästa årsstämma.

Revisorernas berättels e

Gunnar Frisell foredrar revisorernas berättelse.
Årsmötet godkänner revisionsberättelsen.

$2

$3

$4

$s

$6

$7

$8

$e Bil. 3

$10

$ 11

Beslut om ansvarsfrihet
Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet flor är 201 0.

Beslut om årsavgift fiir 20lz
Ärsmötet beslut i attfastställa årsavgiften till oforändrat for år
2012, dvs 100 kronor per medlem

Val av ordförande Z0ll
conny wahlgren väljs som ordforande for 2011.

$12

a/



L..-

$13

s14

$ls

$16

$17

$18

$le

$20

Val av ledamöter till sfyrelsen Z0ll
Berit Mattsson, Torben Gille och Totbjörn Forsman omväljs som
ordinarie ledamöter pä 2 är
Lars-Göran Berg nyväljs som ordinarie ledamot pä2 ån
Karl Appelqvist och Kurt Holgersson kvarståx ro* ordinarie
ledamöter i I är

Val av ersättare i sfyrelsen 20ll
Anne-Marie Löfstrand och Nils Nilsson omväljs och l]rban Trana
nyväljs som ersättare på I är .

Val av revisorer Z0ll
Steffen Rubensson och Gunnar Frisell omväljs som revisorer
for 2011. Stämman anser att ingen ersättare ftir revisorerna behövs.

Val av fastighetskommittd 20ll
Kurt Holgersson, Lars-Göran Berg, Karl-Artur Sjöblom, Nils
Fosselius och Ivar Sundin omväljs till fastighetsiommi ttö pä I är
med Lars-Göran Berg och Nils Fosselius som sammankallande.

Val av ombud tilt Upptands Fornminnesftirening och
Hembygdsförbund

F*tt Holgersson väljs som ombucl till lJpplands Fornminnes-
fcirening och Hembygdsfdrbund

val av valberedning för årsmö tet 20lz
Lasse Jansson (sammankallande) och Willy Olsson väljs som
valberedning for Z0lZ.

Övriga frågor
Conny Wahlgren vill ha in forslag på talaretill Nationaldagen.
Förslagen lämnas till Conny Wahlgren eller Lars-Göran Ber"

Mötet avslutas
Karl-Fredrik Ingemarsson ftirklarar mötet avslutat.

Efter årsmötet serverades som vanligt kaffe med dopp och Gunnar
Frisell visade bilder och berättade om sjöfarten i östnammar.

elseledamöter m. fl. ayLackades med blommor.

Karl-Fredrik
ordforande

IJlla Gille
justerare

I
U

åend

justerare



Tid:
Plats:
Närvarande:

$1

PROTOKOLL
Frösåkers Hembygdsfiirenings årsmöte

Söndagen den 1 april 20I2kL 15.00
Missionskyrkan, Östhammar
cirka 3 5 personer.

Mötet öppnas
Mötet öppnades av vice ordf. Berit Mattsson som hälsade alla
välkomna.

Val av ordftirande fiir årsmötet
Karl-Fredrik Ingemarsson valdes som ordforande for mötet.

Val av sekreterare ftir årsmötet
Lars-Göran Bergh valdes som sekreterare for mötet.

\v S 4 Godkiinnande av dagordningen
Dagordningen godkiindes.

Val av justerare ftir årsmötesprotokollet
Peggy Rohdin och Ragnhild Sjögren väljs som protokoll-
justerate.

Godkännande av kallelse till årsmötet
Kallelsen, kungjord i Medlemsbladet och via annons i
Annonsbladet godkänns.

S 7 Verksamhetsberättelse fiir 2011 Bil. 1

Sekreteraren ftiredrog verksamhetsberättelsen ftir 20I I.
Verksamhetsberättelsen godkåindes och lades till handlingarna.

\v 
S S Resultat- och balansräkning liir 2011 Bil. 2

Kassören Torben Gille redogj orde ftir råikenskaperna 201 I .

l. Kostnader ftir Hus med Historia kommer även att belasta

resultatet ftir år 2012.
\* 2. Den negativa utvecklingen av vissa fasta kostnader måste

utredas/åtgåirdas.
3. Posten investeringar avser 2 st aggregat ftir att driva ut fukt.

lir placerade i Garvaregården samt Museet.
4. Balansråikningens post for Kontantkassa visar -2968:50.

Måste klarstiillas då kontot ftir Kontantkassa aldrig kan vara
en skuldpost i en balansriikning. Underskottet bokfiirs som en
tillgang ftir ftireningen.

5. Resultat- och Balansråikningen godkåindes och läggs till hand-
lingarna med krav på justering enligt punkt 4.

S 9 Revisorernas berättelse
Gunnar Frisell fiiredrog revisorernas berättelse.
Årsmötet godkåinde revisionsberättelsen.

$2

$3

ss

$6



S 10 Beslut om ansYar:sfrihet
Ärsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet ftir är 2011.

$ f l Beslut om årsavgift fiir 2013
Ärsmötet beslutade att fastställa årsavgiften till oftiråindrat for år
2013, dvs 100 kronor per medlem

$ 12 Val av ordliirande liir år 2012.
Mötet beslutade välja Karl-Fredrik Ingemarsson som
ny ordftirande.

S 13 Val av ledamöter och ersättare till styrelsen 2012
Kun Holgersson omväljs som ordinarie ledamot for 2 är.
Berit Mattsson, Torben Gille, Lars-Göran Bergh och Torbjörn
Forsman kvarstår I år.

Anne-Marie Löfstrand, Karl Appelqvist samt Urban Trana har
undanbett sig omval.
Nils Fosselius väljs som ordinarie ledamot ftir 2 år.

Margaretha Jakobsson och Karl-Arthur Sjöblom väljs som
ersättare ftir I år.

$ 14 Val av revisorer och ersättare 2012
Steffen Rubensson och Gunnar Frisell omväljs som
revisorer ftir år 2012. Stiimman anser att ingen ersättare
ftir revisorerna behövs.

S 15 Val av fastighetskommitt6 .

Börge Naeslund nyväljs till fastighetskommittön på I år,
Öwiga i fastighetskommittdn åir Kurt Holgersson, Karl-Arthur
Sjöblom, Ivar Sundin, Nils Fosselius och Lars-Göran Bergh,
dessa omvåiljs på I år.
Fastighetskommittön har att utse en person inom sig attvara
sammankallande.

v S 16 Val av ombud till Upplands Fornminnesfiirening och
Hembygdsförbund.
Kurt Holgersson omväljs till vårt ombud på 1 år.

ffil?
Val av valberedning fiir årsmötet 2A13
Elof Svens (sammankallande) och Börge Naeslund väljs som
valberedning for är 2013.

Övriga frågor.
Lr ZO10 efterlystes en inventarieforteckning. Sekreteraren med-
delade att en uppbyggnad av inventarieregistret pägår.

En pärm som visar läget idag finns forvar\ftifli#fa gården.*{ 
T$"

s18



$le

På fråga om vära fastigheter är betryggande forsäkrade svarade

Torben Gill e att vi har vära fastigheter forsäkrade via Hembyggds-
forbundet till en skälig kostnad for vår del.

Frågan om vi äger marken där vårt Markatorp står måste tillsl
vidare lämnas obesvarad.
Borde framgä av gåvobrevet som utftirdats av Beck-Friis.
Styrelsen undersöker och klarställer ägandefrågan.

Med hänsyn till kommunens kommande planer for Gammelhus
området med ev. flytt av hembygdsgården bör vi omgående
tillsätta en beredningsgrupp inom vår styrelse som har att bevaka
hur programarbetet inom kommunen fortskrider vad gäller detta
projekt. Aktivt deltagande från hembygdsforeningen krävs då
frågorna och principerna tas fram i detta skede.

Då det foreligger ett forslag eller inriktning från kommunen kallas
medlemmarna till möte for ställningstagande.

Poängterades att vi bör uppmärksamma att större frågor av

ekonomisk och principiell natur skall beredas och beslutas i
styrelsen.

Mötet avslutades.
Efter mötet avtackades Anne-Marie Löfstrand samt Karl Appel-
qvist for deras ideella insatser i vår forening.
Då Conny Wahlgren ej var närvarande på årsmötet kommer han

att avtackas vid ett senare tillftille.

Karl-Fredrik Ing
ordforande sekreterare

justerare justerare
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Hej

Jag blir brydd när jag ska justera årsmötesprotokollet. Förfarandet kring valet

av valberedning var överraskande för mig som är ny i föreningen. Det handlar

om att misstroendevotum hade ställts och att detta meddelades först när alla

val hade gjorts o.h.gndttt utl tu utl

Den som riktar ett misstroendevotum ifrågasätter ju den process som, i detta

fallvalberedningen, använt och därmed även de namn som den föreslår. Den

som har invändningar borde lägga fram dem innan valberedningen lägger fram

sina förslag. I det här fallet vid punkt t2 pä dagordningen. Så skedde inte trots

att Börge Näslund var närvarande vid årsmötet. Ärsmötet valde samtliga

föreslagna enligt valberedningens förslag. Jag uppfattade det inte som att Lars

och Willy lade fram Näslund och Svens som valberedningens förslag. De

meddelade bara att de inte ville stå till förfogande.

Hur ser föreningens stadgar ut när det gäller förfarandet kring att utse

valberedning? Ska sittande ställa sig till förfogande till omval vid årsmötet eller

ska dessa personer utses på särskilt sätt?

Jag har fult förtroende för er som vatdes tiu styre,r"" ".nbffifuW;*Iffi*fiU
avgöra om formuleringen i protokollet ska ändrg;oehtf,f"ä; därför en

formulering som ni ska se som *lJör€-tag:Jag insisterar inte, särskilt inte som

protokollet med nuvaran-cGl;rmulering är underskrivet av både ordförande,

bakom att Lars och Willy har blivit ifrågasatta. Det verkade som om de hade

gjort ett bra jobb, tyckte jag.

sekreteri#öiii"O.n andra justerarei)rtt vet inget om vad som kan ligga

nliga



J usteri ng av å rsmötesprotokol I ( 120401) för Fröså kers Hem bygdsföre nin ing'

S 17 (saknas jfr dagordning)

Y +trc-rnb..e . ry.ftF,.,e n uva rande Protoksllstext:

5 17 Val av valberedning.

Lars Jansson redogjorde kortfattat för ett misstroendevotum som riktats mot

den sittande valberedningen från Börge Näslund och Nils Nilsson. Till ny

valberedning hade Näslund föreslagit sig själv och Elof Svens.

Lars Jansson förklarade att han mot denna bakgrund väljer att avgå. Även Willy

Olsson ställde sin plats till förfogande.

Ärsmötet valde därefter Elof Svens (sammankallande) och Börge Näslund till

valberedning för är 20L3.
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