
PROTOKOLL
Frösåkers Hembygdsfiirenings årsmöte

Tid: Söndagen denT apnl20l3 kl. 15.00
Plats: Missionskyrkan, Östhammar
Närvarande: Antal deltagare enligt lista:39 st.

Innan år s möt e t p åb orj a de s p åkal I a de o r dfö r ande Kar I - Fr e dr i k
en tyst minutfor 2 av våraf,d. styrelsemedlemmar som avlidit,
Nils Fosselius samt Karl Appelqvist.

S I Mötet öppnas
Mötet öppnades av ordf. Karl-Fredrik Ingemarsson som hälsade
alla välkomna.

$ 2 Val av ordfiirande fiir årsmötet
Karl-Fredrik Ingemarsson valdes som ordftirande ftir mötet.

S 3 Val av sekreterare fiir årsmötet
Lars-Göran Bergh valdes som sekreterare ftir mötet.

$ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkiindes.

S 5 VaI av justerare fiir årsmötesprotokollet
Torbjöm Forsman samt Ragnhild Sjögren väljs som protokoll-
justerare tillika röstråiknare ftir mötet.

$ 6 Godkiinnande av kallelse till årsmötet
Kallelsen, kungjord i Medlemsbladet och via annons i Annonsnytt
godkiindes.

$ 7 Verksamhetsberättelse fiir 2012 Bil. I
Sekreteraren ftiredrog verksamhetsberättelsen for 2012.
Verksamhetsberättelsen godkiindes och lades till handlin garna.

$ 8 Resultat- och balansräkning ftr 2012 Bit.2
Tillftirordnad kassör Lars-Göran Bergh redogjorde ft)r
Balans-.och Resultatriikning med Notftlrteckning ftir åff 2012.
Redovisat resultat for 2012: ftirlust kronor 7 .869:51.
Lars-Göran poiingterade bristema vad gäller informationen kring
vår ftirenings fondinnehav på tillsammans kronor 249.932.
Dokumentation, protokoll, saknas ftir bl.a. fondftirlusten på kr
17 .258kr är 2002. Se bilaga till Not 2.
En genomgång av Not 1-6 gjordes varefter mötet erbjöds stiilla
frågor. Inga behov av ftlrtydligande ansågs ftireligga och inga
frågor ställdes.



$ 9 Revisorernas berättelse Bil.3
Då inga revisorerna var niirvarande uppdrogs till
sekreteraren att läsa upp revisionsberättelsen daterad den
13 febr. 2013 och underskriven av Gunnar Frisell samt Steffen
Rubensson.
Ärsmötet godkiinde revisionsberättelsen.

S 10 Beslut om ansvarsfrihet
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet ftir åE 2012.

$ 11 Beslut om årsavgift fiir 2014
Ärsmötet beslutade att fastställa årsavgiften till oftiriindrat ftir år
2014, dvs 100 kronor per medlem

$ 12 Val av ordftirande fiir år 2013.
Karl-Fredrik Ingemarsson omvaldes till fiireningens ordftirande
ftir år 2013.

$ 13 Val av ledamöter och ersättare till styrelsen 2013
Kurt Holgersson kvarstår som ordinarie ledamot for 2 ån,

vald 2012, mandatperi od 2012-2013.
Berit Mattsson, Lars-Göran Bergh samt Torbjörn Forsman
omvaldes på 1 år.
Karl-Artur Sjöblom valdes som styrelseledamot på 1 ar. Vakansen
som suppleant täcks in genom nyval av Peter Naeslund.
Som ersättare till Torben Gille som begåirt entledigande som
styrelsemedlem invaldes Tommy Sjölander på I år.
Nils Nilsson samt Margaretha Jacobsson omvaldes som suppleant
på 1 ar.

Styrelsen ftir år 2013 har efter detta ftiljande ledamöter:
Ordinarie: Karl-Fredrik Ingemarsson, Berit Mattsson, Tommy
Sjölander, Lars-Göran Bergh, Torbjöm Forsman, Kurt Holgersson
samt Karl-Artur Sjöblom. Summa ordinarie: 7 st.

Suppleanter: Nils Nilsson, Margaretha Jacobsson samt Peter
Naeslund. Summa ersättare: 3 st.

S f 4 Val av revisorer och ersättare 2013
Steffen Rubensson och Gwmar Frisell var ej nåirvarande och var
dessutom ej kontakta av valberedningen.
Mötets önskan iir att de stiiller upp till omval ftr ar 2013.
Uppdrogs åt styrelsen att kontakta respektive ftir att få bekräftat
att de åtager sig uppdraget.

$ 15 Val av fastighetskommitt6 .

Omval av Börge Naeslund, Kurt Holgersson, Karl-Artur Sjöblom
samt Lars-Göran Bergh.
Tidigare deltagare Ivar Sundin ej tillfrågad av valberedningen.



$16

$t7

$18

Val av ombud till tlpplands Fornminnesftirening och
Hembygdsförbund.
Kurt Holgersson har tackat nej till omval.
Mötet beslutade att ordforande väljs till ombud for 2013.

VaI av valberedning ftir årsmötet 2013
Omval av Elof Svens och Börge Naeslund.
Framkom önskemål om att valberedningen till nästa
med forslag till utöknitrg av kvinnlig representation

Övriga frågor.
Fråga om antagande av forslag till n)'a Stadgar.

val inkommer
i vår styrelse.

Bil.4
Efter korrigering av grammatiska fel $1 och 7 samt tillägg $15
enligt ftiljande "Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse ftir
foreningen, 50.000 kr och dåiröver, fär inte fattas om detta inte
funnits med i kallelsen till mötet", beslutades att godkiinna
ftirslaget till nya Stadgar ftir vår fiirening.
Enligt $ 10 i Stadgarna frän 1925 blir den ftireslagna stadge-
ftiriindringen giltig ftirst efter tväpä varandra ftiljande möten,
dåirav ett årsmöte (7 april2013) och vid båda mötena godkiinda
genom två tredjedelar av de avgivna röstema.
De nya Stadgarna antogs som ftirsta röstning till ftiriindring.

Frågan om vem som åir ägare till marken Marka 4:5.
Den 12 febr. 1976 erhöll ftireningen ett gåvobrev på marken av
dödsbodelä garna Anders Bernhard Mattssons dödsbo. S e

Medlemsblad våren 2013.

Fråga om våra fonder i Nordea.
Efter att redogörelse lämnats över fondernas utveckling beslutades
i enlighet med styrelsens ftirslag att ftirsäljning av fonderna Sekura
och Futura skall ske och att kapitalet sätts in på ett råintebiirande
bankkonto.

$ 19 Mötet avslutades.
Ordforande avslutade det åttioåttonde årsmötet och tackade de
nåirvarande ftir visat intresse ftir var ftirening.

$14: Vid samtal den 814 2013 kl . 17. 18 bekräftade
accepterar omval som revisore\W 20 gB
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