
 
 

Protokoll fört vid års/höstmöte för Österåkers hembygds- och fornminnesförening  avseende 

verksamhetsåret 2019. 

Mötet genomfördes genom poströstning. Röstlängden upptar 122 medlemmar, dvs inlämnade 

svarsformulär,  

 

§ 1 Årsmötet öppnas 
  
§ 2 Val av mötesordförande 
 Styrelsens förslag till mötesordförande, Bo Hedenstedt, valdes enhälligt. 
  
§ 3 Val av mötessekreterare 
 Styrelsens förslag till mötessekreterare, Sonja Almsätter, valdes enhälligt. 
  
§ 4 Val av två personer, rösträknare tillika justerare 
 Styrelsen föreslog medlemmarna Jessica Boll och Ann-Kristin Nyberg som rösträknare tillika 

justerare. Båda valdes i majoritet. 
  
§ 5 Godkännande av dagordningen 
 Den utskickade dagordningen fastställdes enhälligt. 
  
§ 6 Fråga om kallelse till mötet behörigen skett 
 Årsmötet beslutade att kallelse skett i behörig ordning. 

 
 Punkter avseende årsmötet 2020 
§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse 2019 inklusive bokslut 
 Mötet beslutade enhälligt att fastställa verksamhetsberättelse och bokslut för 2019 och 

lägga dem till handlingarna. 
  
§ 8 Revisionsberättelse för 2019 
 Mötet beslutade i majoritet att lägga revisionsberättelsen för 2019 till handlingarna. 

 
§ 9 Fastställande av resultat- och balansräkning per den 31/12 2019 
 Mötet beslutade i majoritet att lägga resultat- och balansräkningen till handlingarna. 
  
§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2019 
 Mötet beslutade i majoritet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 
  
§ 11 Val av valberedning, tre personer varav en sammankallande 
 Valberedningen har bestått av Ingemar Jansson, Jan Engman och Kristina Lemon 

(sammankallande). Under perioden har Kristina Lemon avslutat sitt medlemskap i 
Hembygdsföreningen. Ny valberedning utses på årsmötet 2021. 
 

  



§ 12 Motioner 
 Inga motioner hade inlämnats till mötet. 

 
 Punkter avseende höstmötet 2020 
§ 13 Beslut om verksamhetsplan och budget för 2021 
 Verksamhetsplan och budget för 2019, som bifogats kallelsen, godkändes enhälligt av 

medlemmarna. 
  
§ 14 Fastställande av medlemsavgifter för 2021 
 Medlemsavgifter för 2021 är oförändrade. 
  
§ 15 Val av ordförande för 2021 
 Valberedningens förslag är Bo Hedenstedt – omval. Förslaget godkändes i majoritet av 

medlemmarnat. 
  
§ 16 Val av ledamöter  för 2021 och 2022 
 I tur att avgå är Jörgen Thulstrup, Hans Rockberg och Sonja Almsätter. Sonja Almsätter 

ställer upp för omval. Under 2021 har Anna-Mi Wendel varit adjungerat till styrelsen. 
Valberedningens förslag är omval för Sonja Almsätter och nyval för Anna-Mi Wendel och 
Birgitta Svensson. Förslaget godkändes i majoritet av medlemmarna. 

  
§ 17 Val av revisorer för 2021 
 Valberedningen förslag är Mats Fridblom, och Erik Jansson. Förslaget godkändes i majoritet 

av medlemmarna. 
  
§ 18 Val av revisorssuppleant för 2021 
 Valberedningens förslag är Carl-Göran Backgård och Jessica Boll. Förslaget godkändes i 

majoritet av medlemmarna. 
  
§ 19 Proposition från styrelsen 
 Styrelsen har tidigare förslagit att anta nya stadgar för Hembygdsföreningen. Frågan får 

anstå till ett fysiskt möte då diskussion mellan styrelse och medlemmar kan genomföras. 
  
§ 20 Anmälan om datum för årsmötet 2021 
 Mötet är genomfört genom poströstning. 
  
§ 21 Motioner 
 Inga motioner har inkommit. 
  
§ 22 Övriga frågor 
 Punkten utgår. 
  
§ 23 Mötet avslutas 
 Mötets ordförande Bo Hedenstedt tackar samtliga som deltagit i poströstningen och 

förklarar mötet avslutat. 
 

  
  
  
  
  



Åkersberga den 16 maj 2021 

 

 

……………………………………………………………………….                …………………………………………………………………….. 

Mötesordförande, Bo Hedenstedt                                       Mötessekreterare, Sonja Almsätter 

 

 

 

……………………………………………………………………….                …………………………………………………………………….. 

Justerare, Jessica Boll                                                             Justerare, Ann-Kristin Nyberg 


