
Skedevi Hembygdsförening

Extraordinärt ”årsmöte” via epost och brev år 2021

Pandemiregler gör att föreningen inte heller i år anser sig kunna genomföra ett normalt årsmöte.  En
digital version av årsmöte är naturligtvis ett alternativ, men vi anser oss inte ha resurser för detta för
närvarande. Vi har dock stort behov av att kunna välja styrelse och hantera en del andra ärenden. 
Nedan presenterar vi styrelsens förslag till personval samt några andra förslag till beslut.  Detta 
sänds  nu ut till alla medlemmar. Hör gärna av er till oss angående föreslagna beslut, eller med 
eventuella andra förslag. Beslut fattas ”per capsulam” av styrelsen per 30 april 2021 för att senare 
tas upp för godkännande på nästa ordinarie årsstämma.  Vi hoppas naturligtvis att vi nästa år kan 
återgå till normala rutiner med årsmöte på våren.

Stadgeenliga ärenden för årsmöte

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet  /ej aktuellt/
2. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst  /ej aktuellt/
3. Val av två justerare /ej aktuellt/
4. Styrelseberättelse:  se bifogade verksamhetsberättelse samt ekonomirapport för år 2020
5. Revisionsberättelse: se bifogad kopia
6. Fråga om ansvarsfrihet. Frågan tas upp på nästa ordinarie årsstämma. 
7. Val av ordförande för en tid av 2 år. Förslag  Bert Hellman
8. Val av 3 styrelseledamöter för en tid av 2 år. Förslag  Majvor Ericsson, Kerstin Ericsson,
     Agneta Lundström  
    Val av 3 styrelseledamöter för 1 år.  Förslag  Ronny Ericsson, Anders Bäckman, 
     Åke Pettersson                                 
    Val av 3 styrelsesuppleanter för en tid av 1 år. Förslag  Ulla Köhler, Linda Gustavsson
     Ulla Carlsson
9. Val av 2 revisorer och 2 ersättare för dessa. Förslag  Inger Appelqvist, Kristina Molberg
     Ersättare:  Kjell Lundström, Clas Pettersson
10. Val av ombud till regionalt hembygdsförbund. Förslag Ordföranden eller annan
      styrelseledamot
11. Val av 3 ledamöter i valberedning.  Förslag  Anita Larsson, Karin Gustavsson,
      Sixten Karlsson                
12. Fastställande av årsavgift.   Förslag   oförändrad avgift  250 kr för familj och 150 kr för
     enskild medlem
13. Behandling av styrelsens förslag /ej aktuellt/
14. Behandling av motioner /ej aktuellt/
15. Övriga frågor /ej aktuellt/

---------------

Kontakt:  via epost  skedevihbf@bahnhof.se,  via post: Skedevi Hembygdsförening, c/o  Hellman, 
Brenäsv. 31, 612 72 Rejmyre. Via telefon  (SMS) : 070-5216260 . På hemsidan 
www.hembygd.se/skedevi finns också ett kontaktformulär som kan användas. 
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