
                                               DAGORDNING
     Skriftligt årsmöte 6-18 april 2021 för åren 2020 och 2021

1. Val av ordförande för mötet. (Ordföranden sammanställer tillsammans med 
      rösträknarna resultatet av inkomna svar)
     Valberedningens förslag: Anna Christina von Schantz

     Förslag till beslut: Anna Christina von Schantz väljes till ordförande för mötet

2.  Val av sekreterare för mötet 
     Valberedningens förslag: Ulf Schmidt

     Förslag till beslut: Ulf Schmidt väljes till sekreterare för mötet

3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
    Valberedningens förslag: Monica Widegren, Karin Winberg

    Förslag till beslut: Monica Widegren och Karin Winberg väljes till justerare tillika      
    rösträknare

4.  Mötets stadgeenliga utlysande (kallelse skall delges medlemmarna senast fyra veckor 
     före årsmötet. Årsmöte skall hållas senast under mars månad). Samtliga           
     medlemmar har kallats via e-post eller vanligt brev 22-23 februari. Konstateras att
     årsmötet äger rum senare än vad stadgarna föreskriver. 

     Förslag till beslut: kallelseförfarandet godkännes med notering att årsmötet äger rum  
senare än vad stadgarna stipulerar på grund av den pågående covid-19-pandemin.

5.  Verksamhetsberättelser för 2019 och 2020

     Förslag till beslut: Verksamhetsberättelserna godkännes och lägges till handlingarna

6.  Resultat- och balansräkningar för 2019 och 2020

     Förslag till beslut: Resultat- och balansräkningarna godkännes och lägges till    
     handlingarna

7.  Revisionsberättelser för 2019 och 2020

     Förslag till beslut: Revisionsberättelserna godkännes och lägges till handlingarna

8.  Fastställande av resultat- och balansräkningar för 2019 och 2020

     Förslag till beslut: Resultat- och balansräkningarna för 2019 och 2020 fastställes



9.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2019 och 2020 (styrelsen deltar ej i beslutet)

     Förslag till beslut: Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2019 och 2020

10. Val av ordförande för ett år (2021)
      Valberedningens förslag: Anna Christina von Schantz, omval

      Förslag till beslut: Anna Christina von Schantz väljes till ordförande för ett år

 11. Val av ordinarie styrelseledamöter för två år
       Valberedningens förslag: Karin Winberg, Åke Englund och Jan Winberg, omval 
       Maria Ehn, nyval.

       Förslag till beslut: Väljes i enlighet med valberedningens förslag
       
       Följande styrelseledamöter har ett år kvar av mandattiden: Micael Tallberg,
       Ulf Schmidt, Margreth Sjögren och Krister Ericsson

12. Val av ersättare för ett år
      Valberedningens förslag: Carl-Birger Sveidqvist, omval. Lasse Mårtensson, nyval

      Förslag till beslut: Väljes i enlighet med valberedningens förslag

13. Val av två revisorer samt en ersättare
      Valberedningens förslag: Åke Andersson (Harberget) och Kjell Danielsson, Anders                          

Eklöf (ersättare), samtliga omval. 

      Förslag till beslut: Väljes i enlighet med valberedningens förslag

14. Val av ombud och ersättare till Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund
      Valberedningens förslag: ordföranden (självskriven), Monica Widegren, omval, 
      Irene Zetterberg, omval, Micael Tallberg, nyval, Karin Winberg, nyval, ersättare: Åke
      Eriksson, omval, Ulf Schmidt, nyval, Krister Ericsson, nyval, Jan Winberg, nyval,
      Margreth Sjögren, nyval

      Förslag till beslut: Väljes i enlighet med valberedningens förslag

15.  Val av representanter i Långhundraledens arbetsgrupp
       Valberedningens förslag: Carl-Birger Sveidqvist, ordinarie, Kjell Danielsson och Anna 

 Christina von Schantz, ersättare, samtliga omval

       Förslag till beslut: Väljes i enlighet med valberedningens förslag

16.  Val av ombud till Länsforskningsrådet (årsmöte 2022). Vaksala hembygdsförening är
       medlem i rådet, och har möjlighet att utse ett ombud
       Valberedningens förslag: Anna Christina von Schantz ordinarie, Micael Tallberg 
       ersättare, båda nyval

       Förslag till beslut: Väljes i enlighet med valberedningens förslag



17. Val av festkommitté
      Valberedningens förslag: Monica Karlsson (sammankallande), Cally Andersson,                                          
      Kerstin Carlqvist, Sonja Gelin, Monica Widegren, samtliga omval, Anna-Brita Tallberg,
      nyval

      Förslag till beslut: Väljes i enlighet med valberedningens förslag

18. Val av kommitté för Lilla skolan
      Valberedningens förslag: Kjell Danielsson (sammankallande), Anders Andersson, 
      Anders Edward, Owe Sjögren, samtliga omval, Leif Eriksson, Göran Wijk, båda nyval

      Förslag till beslut: Väljes i enlighet med valberedningens förslag

19. Val av arkiv-/museikommitté
      Valberedningens förslag: Carl-Birger Sveidqvist (sammankallande), Åke Englund, 
      Krister Ericsson, Rolf Westin, Jan Winberg. samtliga omval

      Förslag till beslut: Väljes i enlighet med valberedningens förslag

20. Val av arbetsgrupp för brandgaraget
      Valberedningens förslag: Kjell Samuelsson (sammankallande), Carl-Birger Sveidqvist,
      Ulf Schmidt, Krister Ericsson, Micael Tallberg, Anna Christina von Schantz, samtliga
      nyval

      Förslag till beslut: Väljes i enlighet med valberedningens förslag

21. Val av valberedning

      Förslag till beslut: Solveig Brundin Eriksson (sammankallande), Irene 
      Zetterberg och Monica Widegren, samtliga omval, väljes till valberedning
      
22. Fastställande av årsavgift för år 2022

      Förslag till beslut: Årsavgiften fastställes till 120 kr för enskild medlem och till 200 kr för 
      par (oförändrad avgift)

23. Verksamhetsplan och budget för 2021

      Förslag till beslut: Verksamhetsplan och budget för 2021 godkännes

24. Årsmötet avslutas den 18 april. Avgående funktionärer kommer att avtackas vid ett 
       senare tillfälle.


