
L övångers Hembygdsförening
År smöte spr otokoll 2 0 2 2 - 0 3 - 7 7

Plats: Församlingshemmet kl 19.00

Före årsmötet medverkade Ulf Lundström från Skellefteå museum och berättade om
ortsnamn i Lövångersbygden.

§ 1. Mötets öppnande
Evy Andersson, foreningens ordforande, forklarade årsmötet öppnat.

§ 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
fohnny Karlsson valdes till ordforande, Lis-Marie Hellman valdes till sekreterare.

§ 3. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
Mötet ansågs vara utlyst enligt stadgarna.

§ 4. VaI av två iusterare, tillika rösträknare
Margaretha Sandström och Stellan Lundqvist valdes som justerare, tillika rösträknare.

§ 5. Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen föredrogs av Katarina Lundquist och lades till handlingarna.

§ 6. Kassarapport
Kassarapporten föredrogs av Evy Andersson och lades till handlingarna.

§ 7. Revisionsberättelse
Protokoll från utford granskning samt revisionsberättelse föredrogs av Evy Andersson
och lades till handlingarna.

§ 8. Fråga om ansvarsfrihet
Årsmötet beviljade styrelse och kassör ansvarsfrihet för verksamhetsåret TOZL.

§ 9. Val av ordförande för en tid av ett år
Evy Andersson omvaldes som föreningens ordförande for en period av ett år.

§ 10. Val av tre styrelseledamöter för en tid av två år
Omval av Katarina Lundqvist, Mikael Lundqvist och nyval av Olof Boman

§ 11.Val av två styrelsesuppleanter för en period av ett år
Nyval av Göran Ceder, omval av Lis-Marie Hellman.

§ 12. VaI av två revisorer och två revisorssuppleanter för ett år
Omval av ordinarie revisorer Ethel Granlund och Erland Markström.
Till revisorssuppleanter omvaldes UIla-Maj Lundmark och Torbjörn Lundmark.

§ 13 Val av ombud till regionalt hembygdsförbund
Styrelsen fick i uppdrag av årsmötet att utse ombud till Västerbottens
Hembygdsförbund.



§ 14.Val av tre ledamöter till valberedning
Omval av nuvarande valberedning: Margareta Olofsson, sammankallande, Lasse

Andersson och Åke Hägglund

§ 15. Fastställande av årsavgift
Medlemsavgiften beslutades vara oförändrad: 200 kr för enskild medlem och 400 kr for
föreningar och foretag.

§ 16.Behandling av styrelsens förslag
Styrelsen anmälde årets verksamhetsplan.

§ 17. Behandling av motioner som är inlämnade till styrelsen
Inga motioner fanns att behandla.

§ 18. Övriga frågor och information
Göran Ceder avtackades som avgående styrelsemedlem och välkomnades samtidigt som

styrelsesuppleant.

§ 19. Avslutning
Mötet avslutades av f ohnny Karlsson.
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