
Styrsö sockens hembygdsförening – Årsmöte för 2021 
2022-08-13 Församlingshemmet Styrsö 
 
Närvarande: se bifogad deltagarförteckning (bilaga 1) 
 
Mötets öppnande 
Föreningens ordförande Ulla Herlitz hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 
 
Val av mötesordförande 
Årsmötet beslutade välja Henrik Bergdén till mötesordförande. 
 
Val av mötessekreterare 
Årsmötet beslutade att välja Reidun Larsson till mötessekreterare. 
 
Val av personer att justera protokollet 
Årsmötet beslutade att välja Rolf Törnqvist och Peter Andersson att justera protokollet. 
 
Styrelsen 
Närvarande styrelsemedlemmar presenterade sig. 
Peter Andersson har på styrelsens uppdrag rollen som web-master. 
 
Årsmötet behörigen utlyst 
Årsmötet ansåg att årsmötet blivit behörigen utlyst. 
 
Väsentliga händelser 2022 
Muséet har haft öppet som vanligt under sommaren. 
Plattorna i Kryddträdgården har till viss del lagts om och till viss del lagts nya med hjälp av 
ideella krafter. 
På valborgsmässoafton sjöng kyrkokören in våren i trädgården, vilket blev mycket uppskattat 
och kommer förhoppningsvis bli en tradition. 
 
 
 
Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse 
Verksamhetsberättelse  (bilaga 2) och ekonomisk berättelse (bilaga 3) presenterades för 
årsmötet. Antalet medlemmar är ca 300 (februari 2022) varav 110 är ständiga medlemmar. 
Styrelsens ordförande Ulla Herlitz tackade särskilt för allt ideellt arbete som läggs ner i 
föreningen. 
Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen och ekonomisk berättelse och 
lägga dessa till handlingarna. 
 
Revisionsberättelse 
Revisionsberättelse presenterades för årsmötet. 
Årsmötet beslutade att godkänna revisionsberättelsen för 2021 (bilaga 4). 
 
Frågan om ansvarsfrihet 
Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 



 
Val av ordförande 
Valberedningen presenterade sitt förslag till ordförande. 
Årsmötet beslutade att välja Ulla Herlitz till ordförande på 1 år. 
 
Val av övriga ledamöter 
 
Omval styrelsen 2 år 
Jan Jägevall 
Henrik Sandström 
Marinette Törnqvist 
 
1 år 
Gunilla Svensson 
 
Nyval styrelsen 2 år 
Elisabeth Nordholm-Myhrman 
Tryggve Svensson 
 
 
Nyval revisorer 
Kjell Gustafsson 
Rolf Tingström Nilsson 
 
Val av valberedning 
Robert Göthman 
Siv Svensson 
 
Medlemmarnas frågor och synpunkter 
Henrik Bergdén ställde frågan om medlemsavgiften även i fortsättningen skulle var 100 kr. 
Årsmötet beslutade att så skulle vara fallet. 
Henrik Bergdén informerade om arbetsdag den 10 september kl. 9-12 och bjöd in alla 
medlemmar som har möjlighet att delta och gärna ta med egna röjverktyg och fordon. 
En diskussion uppstod vad gäller fornminnet, Oscar II:s plakett vid Bratten, om vad man får 
göra eller inte göra vad gäller fornminnen. Frågan kommer att tas upp på nästa 
styrelsemöte. 
 
Galleriet 
Elisabeth Nordholm-Myhrman presenterade sig. Hon informerade om att galleriet går bra 
med nöjda utställare.  Hon informerade även om att man ansökt om pengar från 
Postkodlotteriet och Leader för att eventuellt kunna dela ut stipendier till konstnärer. 
 
Mötets avslutande 
Mötesordföranden tackar alla närvarande och förklarade mötet avslutat. 
Dagen fortsätter med Hembygdsdag vid muséet. 
 
 



Avtackning 
Styrelsens ordförande Ulla Herlitz avtackade avgående revisorn Eva-Karin Johansson. 
Avgående kassören Louise Nyman kommer att avtackas vid ett senare tillfälle. 
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