
Protokoll fört vid Årsmöte med Frustuna Hembygdsförening
i Gästgivargården söndagen den 11 juli kl 13 – 14 2021. 
Närvarande 18 st medlemmar.

§ 1 - § 2 Mötets öppnade och parentation för medlemmar som gått bort
Ordförande Håkan Ekstrand öppnade mötet samt föreslog en tyst minut för att hedra 
medlemmar som gått bort under året.

§ 3 Att leda dagens förhandlingar
Att leda dagens förhandlingar valdes Jan Ancker och till sekreterare vid årsmötet valdes 
Gunilla Engström. Till att justera protokollet valdes Anette Sjöberg och Sune Engström.

§ 4 Dagordningen
Den föreslagna dagordning godkändes.

§ 5  Godkännande av kallelsen
Årsmötet fastställde att årsmötet utlysts stadgeenligt. (Bilaga 1). 

§ 6  Verksamhetsberättelse
Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs av ordförande Håkan Ekstrand och godkändes. 
(Bilaga 2). 

§ 7  Ekonomisk resultat och revisorernas utlåtande
Kassören Carl Landberg informerade om föreningens ekonomi Årsbokslut (Bilaga 3). 
Revisorernas utlåtande lästes upp av Eric Ericsson och årsbokslutet godkändes.

§ 8 Fastställande av resultat och balansräkning
Efter föredragning beslutade årsmötet att fastställa resultat och balansräkning. (Bilaga 4).

§ 9 Ansvarsfrihet
På revisorernas förslag beslutade årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret 2021.

§ 10  Ersättningar
Årsmötet beslutade att skrivkostnader som papper och bläckpatroner ersätts mot räkning. 
Resekostnader ersätts (den skattefria delen 18,50 kr/mil) med resor utanför Gnesta kommun.

§ 11  Budget 2021
Årsmötet beslutade att ge uppdrag till styrelsen att upprätta en budget för år 2021 vid nästa 
styrelsemöte den 4 augusti 2021.
 
§ 12  Årsavgift 2022
Årsmötet beslutade om oförändrad medlemsavgift, 200 kr/medlem.
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§ 13  Val av ordförande
Val av ordförande för 1 år valdes Håkan Ekstrand (omval).

§ 14  Val av ledamöter
Torgny Nilsson, Carl Landberg och Gunilla Engström (har 1 år kvar), Annika Nilsson valdes 
som ersättare för Per Johansson (1 år fyllnadsval). Sten Eriksson (omvald).

§ 15  Suppleanter
Till suppleanter i styrelsen valdes för 1 år Margareta Elg (omval), Anette Sjöberg (omval), 
Nanny Andersson Sahlin (nyval) och Adam Adobati (nyval). 

§  16  Revisorer och suppleant
Till revisorer för 1 år valdes Eric Ericsson och Gunilla Avrén (båda omval). Till ersättare 1 år 
valdes Sune Engström (omval).

§ 17  Val av sammankallande för arbetsgrupperna
Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att utse sammankallande i arbetsgrupperna. 

§  18  Val av Valberedning
Till valberedningen på 1 år valde årsmötet Torgny Nilsson (omval) och Gunilla Pettersson 
(nyval). Ambitionen är att styrelsen hittar en tredje representant.

§  19  Val av ombud till Sveriges hembygdsförbunds årsmöte.
Årsmötet valde Torgny Nilsson till ombud för årsmöte och eventuella kretsmöten.

§  20 Val av ombud till Södermanlands hembygdsförbunds årsmöte
Torgny Nilsson valdes att åka till Södermanlands Hembygdsförbunds årsmöte.

§  21 Verksamhetsplan 2021
Årsmötet beslutade att ge styrelsen i uppdrag att upprätta en verksamhetsplan vid nästa 
styrelsemöte den 4 augusti 2021. 

§  22  Övrigs frågor
Gunilla Pettersson önskade en fortsatt planering av skolmuseet på Hembygdsgården.

§  23  Avslutning
Ordförande Håkan Ekstrand tackade Jan Ancker som haft dagens årsmötesförhandling med en
blomma samt tackade Annika o Torgny Nilsson för stor insats i föreningen med ett 
presentkort på 400 kr till restaurangen Gnesta Strand samt en blombukett. Ordförande Håkan 
Ekstrand tackade avgående kassör Ulf Dahlberg för förtjänstfull insats i föreningen med att 
åka till hans hem med en fin blombukett och även Per Johansson fick en liten blomma för 
hans insats i föreningen.
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Därefter förklarades mötet avslutat och deltagarna bjöds på kaffe och bröd.

Gnesta som ovan 2021-07-11

Jan Ancker, ordförande Gunilla Engström, sekreterare

Anette Sjöberg, justerare Sune Engström, justerare 
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