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Protokoll från ordinarie årsmöte ftr Hässjö

Hembygdsforening tisdagen den 10 mars
iE 2020 på Söråker Folkets hus.

§ 1 . Ordf. Märta Norell lorklarade årsmötet öppnat ftir 2019 års verksamhet.

§2. Hölls parentation for våra avlidna medlemar.

§3. Beslutades att årsmötet var behörigt utlyst.

§4. Beslutades att till mötesordförande utse Per Olof Björk
Beslutades om att utse Hans Wahlberg till sekreterare och.
att Kalle Söderström och Bengt Andersson skall justera

årsmötesprotokollet.

§5. Den framlagda dagordningen godkänndes efter vissa justeringar.

§6. Upplästes 2019 års verksamhetsberättelse, noteras att foreningen hållit åtta
medlems och styrelsemöten, öppet hus 5 ggr. Vid Båtsmanstorpet, och i övrigt
genomfiirt ett antal aktiviteter. Verksamhetsberättelsen lades med godkännande
till handlingarna.

§7. Presenterades den Ekonomiska berättelsen ör år 2019. Lades med godkiinnande
till handlingama.

§8. Föredrogs Revisorernas berättelse, d?ir inget fanns att erinra, varfor man foreslog
styrelsen ansvarsfrihet ftir den tid revisionen omfattades.

§9. Enligt önskemål från revisorerna, beslutade mötet ansvarsfrihet for den avgående
styrelsen for den tid revisionen omfattade.

§10. Föredrogs fiirslag till verksamhetsplan fiir verksamheten år 2020, efter ett
kompletterande tillägg om installation av el i Båtsmanstorpet lades den till handlingarna
med godkännande.

§ 1 1 . Beslutades om att årsavgiften for är 2021 blir oforiindrad till 150 kronor per hushåll.

§ 12. Val:

Enligt Valberedningens ftirslag valdes flolj ande.

Fyllnads val av ordftirande på 1 ar Lisbeth Eklund
Till sekreterarepä2 är Hans Wahlberg
Till Kassör pä2 ir Margot Bredberg

Ledamöter; Fyllnadsval på 1 ar. Martin Eklund
Ledamot pä2 fu. Kalle Söderström

Ersättare. På I år LeifSöderberg
På 1 ar Veronica Sandström

Revisor pä2 äx Per-Olov Björk

Styrelsen fär i uppdrag att utse Valberedning.
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§13. Inga motioner fanns inl?imnade.

§14. Övriga frågor; Ljustorps Hembygdsfiirening uppmiirksammar "Årets Timråbo"
den 18 mars på Bygdegården i Ljustorp, vi skall delta och överlämna en blombukett
från vär fi)rening.
Ingemar Sundqvist fiireslår att ett studiebesök vid Åvike f.d. bruk genomftirs .lämpligt
att utflykten kommertill i augusti 2020.

§15. Mötesordftirande Per-Olov Björk avslutade årsmötet.

Efter avslutat årsmöte bjöd Hembygdsftireningen Smörgåstårta, samt kaffe och kaka.

Vid protokollet

Dag som ovan

Justeras;
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