
 

 

Kallelse till årsmöte 
Södermanlands hembygdsförbund 

Den 25 augusti kl 18.30 
på Hyltinge hembygdsgård i Sparreolm 

 
 
 
 
 
 
 
 

Den som vill får gärna ta med en fikakorg. 
Detta blir ett årsmöte då vi bara fattar de beslut som behövs. 

 
För närvarande gäller fortfarande maximalt 50 deltagare och avstånd. Därför är 
deltagarantalet på plats till att börja med begränsat till en person per förening. Om 
myndigheterna direktiv ändras eller antalet deltagare blir lågt justeras denna regel i 
förhållande till nya förutsättningar. Det går bra att redan från början anmäla ytterligare en 
person för deltagande i mån av plats. Utvecklingen kommer att presenteras via vår hemsida 
och nyhetsbrev.  
 
De som vill kan vara med på mötet genom telefon/länk. Då behöver vi telefonnummer och e-
postadress. Vi återkommer med mer information om hur detta går till inför mötet. På detta sätt 
kan ändå alla som vill vara med delta, utan att vi bryter mot lagen.  
 
Handlingarna finns på hemsidan. Deltagande är kostnadsfritt 
Anmäl ditt deltagande senast den 14 augusti, så att vi hinner fylla 
eventuella lediga platser.  
Kontakt: jennie.fornedal@regionsormland.se, tel 073 140 33 75  
Det är semestertider och meddelanden på telefonsvararen försvinner efter 
en kort tid, så anmäl inte deltagande via den. 
  



 

 

 

Dagordning  
Södermanlands hembygdsförbunds årsmöte den 25 augusti på hembygdsgården i Sparreholm 

1.  Årsmötets öppnande  

2.  Fastställande av dagordning  

3.  Val av ordförande och sekreterare för mötet  

4.  Val av protokolljusterare, tillika rösträknare  

5.  Upprättande av förteckning över närvarande röstberättigade och godkännande 
av röstlängd  

6.  Fråga om årsmötets behöriga utlysande  

7.  Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut för år 2019, se separat handling 
”Verksamhetsberättelse och bokslut 2019” för § 7 - 9 

8.  Revisorernas berättelse för år 2019 

9.  Fastställande av resultat- och balansräkning för år 2019  

10.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  

11.  Fråga om arvoden för styrelsen och revisorerna  

12.  Fastställande av årsavgifter för sidoanslutna föreningar och stödjande 
medlemmar år 2021 och hembygdsföreningar år 2022   
Styrelsens förslag på förändrade villkor finns i separat handling. 

13.  Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2020  

14.  Motioner  

15.  Val av ordförande  

16.  Val av fem styrelseledamöter i två år 

17.  Val av adjungerade i styrelsen.  

18.  Val av revisorer samt suppleanter för dessa  

19.  Val av valberedning  

20.  Övriga frågor  

21.  Utdelande av förtjänsttecken hänskjuts till höstmötet 2020 

22.  Avslutning 


