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Södra Vings hembygdsförening SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

   Sammanträdesdatum 

Årsmöte   2021-09-13 

 

 

Plats och tid   Kyrkans Hus, Hökerum, kl. 15.00 – 16.15 

 

Närvarande medlemmar  Närvaroförteckning enligt bilaga 1. 

   

   

  § 1 

 

Öppnande  Ordförande Ingrid Öhlund hälsar de närvarande välkomna och 

  öppnar mötet. 

 

  § 2 

 

Val av ordförande och Till ordförande väljs Ingrid Öhlund och till sekreterare väljs 

sekreterare vid årsmötet Gull-Britt Andersson.    

 

  § 3 

 

Val av justerare tillika Till att justera dagens protokoll och tillika rösträknare väljs   

rösträknare  Anders Davidsson och Anders Petersson. 

   

§ 4 

 

Godkännande av före- Föredragningslistan för årsmötet godkänns och fastställs. 

dragningslistan 

 § 5 

 

Godkännande av kallelse Kallelse till årsmötet har skett genom annonsering i Ulricehamns 

Tidning 2021-08-28, Föreningsguiden i samma tidning, 

föreningens eget årsprogram 2021 samt på föreningens hemsida. 

Formerna för mötets utlysande godkänns. 

  

 § 6 

 

Verksamhetsberättelse Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020-2021, 

bilaga 2, föredras och kommenteras av ordföranden.  

 I verksamhetsberättelsen ingår den ekonomiska årsredovisningen, 

som föredras av kassören, se § 7.  

      

 

 

 



 

 

2 

§ 7 

 

Ekonomisk årsredovisning Årsredovisning för verksamhetsåret 2020-09-01 – 2021-08-31 

föredras och kommenteras av kassör Anders Nyström. Av 

redovisningen framgår att årets resultat utgörs av ett överskott  

med 259 kronor samt att eget kapital efter disposition i bokslutet 

av årets överskott uppgår till 405 335 kronor. 

Årsmötet beslutar lägga verksamhetsberättelsen med godkännande 

av dispositionen av årets resultat i den ekonomiska 

årsredovisningen till handlingarna, bilaga 2. 

 

  § 8 

 

Revisionsberättelse Ulf Carlsson läser upp revisionsberättelsen, varav framgår att 

revisorerna föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det 

gångna årets verksamhet, bilaga 3.  

Årsmötet beslutar lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 

 

§ 9                                                                                                                                                                                 

 

Fråga om ansvarsfrihet Årsmötet beslutar bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhets- 

året 2020-09-01 – 2021-08-31. 

 

 § 10 

 

Val av ordförande  Till ordförande för verksamhetsåret 2021 – 2022 omväljs enhälligt 

Ingrid Öhlund. 

 

 § 11 

 

Val av styrelseledamöter Till styrelseledamöter för 2 år fram till 2023 väljs:  

för 2 år till 2023 Gull-Britt Andersson, Margareta Johansson och Monica Nilsson, 

omval och Eva Benker, nyval. 

 

 § 12 

 

Val av suppleanter Till styrelsesuppleanter för 2 år fram till 2023 väljs: 

för 2 år till 2023 Jan-Erik Magnusson, omval och Theresia Enevoldson, nyval.  

 

 § 13 

 

Val av revisorer och Till revisorer för 1 år fram till 2022 väljs: 

ersättare  Ulf Carlsson och Jan-Olof Pettersson, båda omval.  

 Till ersättare för samma period väljs: Bengt Asp, omval. 

 

 § 14 

 

Val av arbetskommittéer Ansvarig föreningens hemsida – www.hembygdsforeningen.se 

1 år till 2022 samt kommittén Bild och film väljs Tommy Johansson, omval.  
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Stugvärd: Gerhard Fridén, omval 

  

 Anläggning och underhåll: Konrad Samuelsson, Bo Andersson, 

Bengt Björling, Yngve Håkanson, Lennart Johansson, Jan-Olof 

Pettersson och Lennart Öman, samtliga omval. 

  

 Arkivkommitté: Bengt Samuelsson, omval, samt ytterligare en 

ledamot från styrelsen, som styrelsen själv utser. 

 

 Barn och ungdom: Gun Samuelsson, Maria Dahlgren och Marie-

Louise Petersson, omval. 

 

 Inventariekommitté: Gull-Britt Andersson, Bo Arabäck och 

Monica Nilsson, samtliga omval.  

  

 Resor: Karl-Gustav Fridén, omval och Bertil Leidek, nyval. 

 

 Serveringskommitté: Margareta Johansson, Eva-Clara 

Davidsson, Cecilia Fridén, Lisbet Hållander, Gunnel Magnusson, 

Irene Nielsen, Monica Nilsson och Margareta Öman, samtliga 

omval.  

 

Torp- och kvarnkommitté: Gunnar Öhlund, Lena Adolfsson, 

Gerhard Fridén, Claes-Göran Hellqvist, Jan-Olof Pettersson och 

Ingrid Öhlund, samtliga omval samt Håkan Löfgren och Gunilla 

Pettersson, nyval.  

 

Trädgårdskommitté: Vakant 

 

Utställningar: Vakant – styrelsen väljer ledamöter utifrån tema. 

 

 Tolkabro vägsamfällighet: Ingrid Öhlund, ordinarie, samt 

Gerhard Fridén, ersättare, båda omval. 

 

Årsmötet beslutar att ge valberedningen tillsammans med styrelsen 

i uppdrag att fortsätta arbetet med att nominera kandidater till de 

kommittéer där vakanser finns samt uppdrar åt styrelsen att besluta 

om fyllnadsval under verksamhetsåret.   

 

 § 15 

 

Val av valberedning I valberedningen är Karl-Gustav Fridén i tur att avgå. Årsmötet 

beslutar att till ledamot i valberedningen för 3 år omvälja Karl-

Gustav Fridén samt att som sammankallande för 1 år utse Gunilla 

Pettersson, som tillsammans med Ulf Carlsson kvarstår som 

ledamöter enligt beslut av tidigare årsmöten. 

  

Årsmötet beslutar att dagordningar och protokoll från styrelsens 

möten skall delges valberedning, revisorer och sammankallande i 

de kommittéer som inte är representerade i styrelsen. 
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§ 16 

 

Medlemsavgift för 2022 Årsmötet beslutar på förslag från styrelsen att avgiften för 

medlemskap i föreningen för år 2022 skall vara enligt följande: 

Årsmedlem oförändrat 50 kronor per person och ständigt 

medlemskap oförändrat sedan föregående år 700 kronor per 

person.  

 

§ 17 

 

Övriga frågor På fråga från Dagmar Lennartsson om sjön Tolken och Borås stads 

planer att använda sjön som vattentäkt informerar ordföranden om   

vad som i dagsläget är känt i ärendet. Södra Vings hembygds-

förening har 2021-04-26 tillsammans med hembygdsföreningen i 

Äspered översänt en skrivelse med synpunkter till Borås Energi 

och Miljö AB, som handlägger ärendet, men ännu inte fått något 

svar på denna.  

 

§ 18  

 

Avslutning  Ordföranden förklarar årsmötesförhandlingarna avslutade. 

   

Ulf Benker avgår som suppleant i styrelsen och avtackas av 

ordföranden med blommor. 

 

Som en trevlig avslutning på mötet visar Tommy Johansson den 

nya filmen ”Hökerum – en bygd i utveckling”, som Hökerums Väg 

och Samhällsförening låtit göra. Filmen är tänkt att marknadsföra 

Hökerum med omgivningar som en attraktivt ort att bosätta sig i 

eller besöka med rika möjligheter till en meningsfull fritid och 

samtidigt med ett läge nära till större städer. 

  

  Årsmötet har anpassats efter pågående Covid-19 pandemi. Mötet 

har för andra året i rad hållits i Kyrkans Hus, vars lokaler medger 

att mötesdeltagarna kan hålla påbjudet avstånd till varandra för att 

minska smittorisken. Det sedvanliga kaffet med tårta som brukar 

avsluta årsmötet har fått utgå och i stället bjuds på frukt.  

       

Underskrifter   

 

  __________________________ ______________________ 

  Gull-Britt Andersson, sekreterare Ingrid Öhlund, ordförande 

  

               

  Justerare:     

  

 

__________________________ ______________________

 Anders Davidsson  Anders Petersson 

     


