
PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED HANEBO HEMBYGDSFÖRENING
VID HEMBYGDSGÅRDEN, HÅRGA, SÖNDAGEN DEN 12 JULI 2020

§ l Ordförande Eva Hildebrand öppnade mötet och hälsade ett trettiotal medlemmar
välkomna till ett annorlunda årsmöte. På grund av coronapandemin hade
årsmötet, som normalt brukar hållas sista söndagen i mars, skjutits upp till denna
dag och hölls utomhus. Kaffe med bulle och rullrån serverades.

§ 2 Till ordförande för årsmötet valdes Einar Ekström.

§ 3 Till sekreterare för årsmötet utsågs Sonja Larsson.

§ 4 Till justerare, tillika rösträknare valdes Olle Andersson och Gunnel Brolin.

§ 5 Dagordningen fastställdes och godkändes.

§ 6 Mötet godkände årsmötets utlysning, som skett i laga ordning. Personlig kallelse
hade utgått till samtliga medlemmar.

§ 7 Verksamhetsberättelse och bokslut (bilaga l) förelåg för genomläsning. Eva
Hildebrand kommenterade verksamhetsberättelsen; föreningen hade vid
årsskiftet 309 medlemmar, har representanter i Hälsingekretsen och i
Gästrike-Hälsinge Hembygdsförbund. Eva tackade även för allt ideellt arbete
som utförts under det gångna verksamhetsåret. Verksamhetsberättelsen
godkändes och lades till handlingarna.
Ingrid Lindblom och Bengt-Olov Björklund redogjorde för bokslut och
kommenterade Resultat- och Balansräkningarna rörande Hembygdsgården,
Lövlundsskolan och Innegårn.

§ 8 Resultat- och Balansräkningarna fastställdes och godkändes.

§ 9 Revisor Ingvor Olsson föredrog revisorernas berättelse.

§ 10 Revisorerna föreslog årsmötet bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för den tid
revisionen omfattar. Årsmötet beslöt efter revisorernas förslag och
revisionsberättelsen (bilaga 2) lades till handlingarna.

§ Il Årsmötet beslutade oförändrat belopp till arvoden och traktamenten att fritt
fördela mellan styrelsens ledamöter.

§ 12 Till ordförande för ett år beslutades enligt valberedningens förslag:
Eva Hildebrand, omval.
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§ 13 Val av styrelseledamöter på två år. Beslutades enligt valberedningens förslag:
Eva Hildebrand, omval, Sven Olsson, omval och Ing-Marie Westerberg, nyval.
Ann- Kristin Hellman har avsagt sig omval.
Ett år kvar på sin mandatperiod har Ingrid Lindblom, Tage Hansson, Ann-Helen
Horn och Maj-Britt Kissner Eliasson.

§ 14 Val av styrelsesuppleanter på ett år. Beslutades enligt valberedningens förslag.
Gunnar Andersson, omval, Elsie Westlen. nyval och Helena Hammarberg, nyval.
Maria Bergstedt har avsagt sig omval.

§ 15 Till revisorer på ett år omvaldes Ingvor Eriksson och Lennart Olsson.

§ 16 Till ersättare av revisorer omvaldes på ett år Pål Netsman och Else-Maj Åström.

§ 17 Till ledamöter i aktivitetskommitten valdes på ett år Gabriella Andersson,
Karin Wall Holm, Helena Hammarberg och Ann-Sofie Fougman, samtliga
omval. Gabriella Andersson utsågs som sammankallande.

§ 18 Val av byggnadskommitte på ett år samt sammankallande. Mötet beslutade
enligt valberedningens förslag. Einar Ekström, omval, Lennart Säll, omval,
Jon Erik Andersson, omval, Kurt-Åke Åström, omval, Sven Olsson, omval,
Stefan Karlsson, omval, Gunnar Andersson, nyval, Kjell Westerberg, nyval samt
Per Åke Martinsson, nyval. Einar Ekström utsågs till sammankallande.
Jack Bjurqvist har avsagt sig omval.

§ 19 Till hantverkskommitte på ett år utsågs Karin Wall Holm, omval.

§ 20 Till redaktionskommitte för Hanebo Jul omvaldes på ett år Gunnel Brolin,
Christina Skoglund, Hans Hellman och Urban Bengtsson. Gunnel Brolin utsågs
till sammankallande.

§ 21 Val av kommitte och sammankallande på ett år för verksamhetsområde
Innegården. Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag: Eva Hildebrand,
Olle Andersson, Margareta Nilsson, Per Toft och Bengt-Olov Björklund, omval,
samt Ingrid Lindblom, nyval. Hans Andersson har avsagt sig omval.
Eva Hildebrand utsågs till sammankallande.

§ 22 Val av kommitte på ett år för Lövlundsskolan. Årsmötet utsåg Ingrid Lindblom,
Olle Andersson, Margareta Gustavsson, Lena Olsson och Per Toft, alla omval
samt Maj-Britt Kissner Eliasson, nyval. Ann-Kristin Hellman har avsagt sig
omval.
Till sammankallande valdes Ingrid Lindblom.
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§ 23 Val av textil grupp på ett år. Årsmötet omvalde Ingrid Lindblom, Rakel
Andersson, Kerstin Elvsen, Margareta Nilsson samt Ann-Marie Nybom
Hedström. Till sammankallande utsågs Ingrid Lindblom.

§ 24 Val av valberedning. Mötet beslutade omvälja Ingrid Sjöö för en tid på tre år.
Kvarstår till 2021 gör Margareta Nilsson och till 2022 Lars Engman.

§ 25 Till sammankallande för valberedningen valdes Margareta Nilsson.

§ 26 Inga motioner förelåg.

§ 27 Medlemsavgift för 2021 beslutades oförändrad.
100:- för enskild, familj 200:-

§ 28 Arbetsplan 2020. På grund av coronapandemin är alla större sommarevenemang
inställda, men hembygdsgården har begränsat öppethållande med utställning,
försäljning och servering under två veckor. Sävstorpet genomgår en betydande
upprustning med antikvarisk medverkan och ekonomiskt stöd från EU och
Norlanderska fonderna. På Innergårn byts alla fönster på huvudbyggnaden ut.
Vid Hembygdsgården har VA-systemet förbättrats och även viss el, och ett nytt
staket är planerat. Påtalades att Lövlundsskolans norra vägg behöver
tilläggsisoleras.

§ 29 Under punkten övriga frågor meddelades att utsiktstornet på Hårgaberget är
stängt tills ny trappa är på plats. Många besöker Hårgaberget och lämnar gärna
en slant, vilket numera är möjligt via swish.

§ 30 Mötesordföranden tackade för förtroendet och avslutade mötet. Avgående
ledamöter samt presidiet avtackades med blommor.

Hanebo den 13 juli 2020

Justeras:
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Einar Ekström, mö esordförande

Gunnel Brolin, justerare
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