
Hylte Hembygdsförening                                                              2021-03-18 

Hyltebruk 
 

Protokoll fört vid årsmöte 2021-03-17 
 
Närvarande: 9 personer 

 

Plats:          Digitalt via zoom  
 

 
§ 1             Föreningens ordförande Bo Westman hälsade de närvarande välkomna 

                 samt förklarade årsmötet öppnat.  
 

§ 2             Årsmötet förklarades behörigen kallat, genom personlig kallelse, annons i  

                   Hallandsposten och via sociala medier.. 

 
§ 3             Förslaget till föredragningslista godkändes.  

 
§ 4             Till ordförande respektive sekreterare för årsmötet valdes Bo Westman och Ann- 

                  Louise Carlsson.                    
 

§ 5             Till att förutom ordförande justera årsmötets protokoll utsågs Kjell Larson och    

                  Susann Ehde-Larson. 
 

§ 6             Styrelsens verksamhetsberättelse  för 2019 och 2020 föredrogs och godkändes samt lades 
                  till handlingarna. 

                  

§ 7             Kassörens ekonomiska redovisning för 2019 och 2020 föredrogs och godkändes samt 
                  lades till handlingarna. 

 
§ 8             Revisorernas berättelse för 2019 och 2020 föredrogs och lades till handlingarna. 

 
§ 9             I enlighet med revisorernas förslag beviljades styrelsen ansvarsfrihet för de två 

                  gångna verksamhetsåren.            

 
§ 10           Årsmötet godkände den föreslagna budgeten för verksamhetsåret 2022.       

 
§ 11            Årsmötet fastställde antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen till oförändrat nio och  

                  fem suppleanter (ej personliga ersättare). 

 
§ 12            Till föreningens ordförande intill nästa årsstämma omvaldes Bo Westman. Till vice  

                  ordförande för samma tid omvaldes Magnus Åman. 
 

§ 13            Till ledamöter i styrelsen på två år (2021–2022) omvaldes Ann-Louise Carlsson, Bo  
                  Westman, Ola Svensson och nyval av Jahn Stenström (efter Palle Edelved som avsagt sig sitt  

                  uppdrag som ledamot i styrelsen).  

                  Kvarstående ledamöter i styrelsen – under år 2021 – är Magnus Åman, Kjell Larson, Ingemar  
                  Lund, Bertil Lorentzon samt en vakant plats efter Birgitta Samuelsson som avsagt sitt  

                  uppdrag som ledamot i styrelsen. 
                   

                  Till suppleanter i styrelsen på ett år (2021) omvaldes Åke Lindqvist, Anna Hallgren,                      

                  Björn Liljequist och Martin Söderberg och Bo Karlsson. 
 



§ 14           Till Studieorganisatör för 2021 beslöts att styrelsen inom sig utser   

                  studieorganisatör. 
                  

§ 15           Till revisorer för år 2021 omvaldes Anna-Britta Ståhlberg och Thomas Larsson. 
                 Till revisorsuppleanter för samma tid omvaldes Gösta Hallgren och Gösta Kullgren.  

  

§ 16           Till ordinarie ledamot och suppleant i kretsstyrelsen beslöts att Bo Westman är ordinarie  
                 och Ann-Louise Carlsson är ersättare. 

 
§ 17           Till föreningens ombud vid Hylte Hembygdskrets årsmöte söndagen den  

                 11 april kl 14.00 digitalt via zoom: Beslöts att 
                 Kjell Larson och Magnus Åman kollar om de kan delta. Speciella regler får årets digitala möte. 

  

§ 18           Till ledamöter i valberedningen omvaldes Ove Gustavsson, Lars Wahlström och  
                  Folke Larsson. Det beslöts att föreningens sekreterare kallar till valberedningens  

                  första sammanträde samt är valberedningens sekreterare. 
 

§ 19           Det beslöts att årsavgiften blir oförändrad 150 kronor per medlem för år 2021. 

 
§ 20           Övriga frågor  

a) En motion från Bengt Åke Torhall, Torup om stadgeändring för kretsen diskuterades. 
b) Ingemar tog upp frågan om ett gemensamt arkiv. Kretsen har beslutat avvakta. 

 
§ 21          Föreningens ordförande tackade för uppmärksamheten och förtroendet samt förklarade  

                årsmötet avslutat efter 25 minuter. 

   
 

                 Ett stort tack till Birgitta och Palle för er tid i styrelsen! Avtackning med blommor kommer. 
 

  

Hyltebruk den 18 mars 2021  
 

 
 

Ann-Louise Carlsson                                         Bo Westman 

Sekreterare                                                       Ordförande 
 

  
Kjell Larson    Susann Ehde-Larson 

Justerare    Justerare 


