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Frstokrll från årsmöte i Lövångsrs H*mhygdrförening

§ 1 År*mötets öppnande
Mötet öppnades av §vy Anders*on.

§ 2 Valav ordförande och sekreterare för rnötet
Till ordforande valdes J*hnny Karlsson och till sekreterare Gun Jsnsson.

§ 3 Fråga om mötet är stådgeenligt utlyst
Mötet år städgeenligt utlyst.

§ 4 V*l av två jueterare tillika rösträknare
Mötet valde Lis-Marie Hellman och Goran Ceder tilljusterare tillika rosträknare

§ § Verksamhetsberättelse
Ann-Louiee Hriksson föredrog verksarnhetsberättelsema far år 2CI19 oeh 2020.
Godkånda"
Evy Åndersson föredrag årsredCIvisningarna for år 2019 och 2§20. Godkånda.

§ 6 Revisionsberättelse
Evy Andersson föred rog revision*herätteleen, gadkänd..

§ 7 Fråga srn ansvarsfrihet före styrelsan
Antags"

§ I Valav ordförande för en tid av ett år
Till ordförande valdes Evy Å,ndersson.

§ S Val av tre styrelseledamöter fär sn tid av två år
Val av tre s§releeledamätar för en tid av ett årv Valda fuå år - Ann-Louise Erikeson, Kurt Pettersssn, §tellan Lundqvist

Valda eä år - Katarina Lundqvist, Göran Ceder, Mikael Lundqvist

§10 Val av två suppleanter för sä år
Lis-Marie Hellman och Olov Bohman valdes.

§'t 1 Val av två revisorer för ett år!ämte två supplaanter
Till revisarer valdes Ethel Granlund, Erland Markström
Till reviscrssuppleanter valdes Ulta Maj Lundrnark, Torbjörn Lundmark

§12 Val ay ombud till regionalt hembygdsförbund
Hänvisning till styrelsen,



§13 Val av tre ledamster till valberedning
Sittande valberedning arnvald

§14 Fastrtällande av år*avgift fär Enskilda medlemrnar ech föreningar
§am tidigare. 200 kr per enskitd medlem och 400 kr for foretag ach foreningar.

§15 Behandling av s§relsena ftir*lag
- $§relsens förslag till nya §tädgar
- Anmälan av ttyrelsen verksarnhetsplan
Styrelsens förslag - GodtoEs, har nu beslutats två årsmöten i rad orh gälter från och

med 20210814.
Anmålan - Ety Anderss+n beråttade om viktiga håndelser r.rnder ?021-

överenskarnmelse med Skellefteå kommun om avgift för vatten och avlopp. Aru från

Anu*d Lindholm på ä00,0SS kr. §tellan Lundqvist berättade orr de två proielqt sorn

drivs under 2421.

§16 Behandling av rnotioner - inga moticner inkomna

§1I Övriga frågor
Noak Lsr*son avtackades efter ca 10 år is$relsen'

Framfsrdee önskernål att terbättra titrlgängllghet till Österbcttenstugan. Bron är i dåligt

*kiek"

§1§ Ordtörande avslutade rnÖtet och tackade fÖr deltagandet.
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