
Protoko! I från årsmöte med Vedd i ge-As-Sällstorps Hem bygdsfören i ng
onsdag 2 mars 2022

§ 1. Mötets öppnande.

Ordforande Ingvar Månsson hälsar de närvarande välkomna och öppnar mötet.

§ 2. Godkännande av föredragningslistan.
Föredragslistan presenteras och godkänns.

§ 3" Val av ordfiirande för mötet.

Till ordftirande for mötet väljs Bo Eierborg.

§ 4. Val av sekreterare fiir kvällens protokoll.
Till sekreterare för kvällens möte väljs Anna-Karin Rosengren.

§ 5. Vat av två justerare, tillika rösträknare.
Att justera mötets protokoll samt rösträknare väljs Lennart Emanuelsson och

Ingvar Emanuelsson.

§ 6. Godkännande av kallelse.

Kallelsen till årsmötet godkänns.

§ 7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse fiir kr 2021.

lngvar Månsson läser upp styrelsens verksamhetsberättelse och redogör for ekonomin, vilka
läggs till handlingama.

§ 8. Föredragning av revisorernas berättelse liir är 2021.

Bengt Rosengren läser upp revisorernas berättelse for är 202t, vilken läggs till handlingarna.

§ 9. Besluta om ansvarsfrihet fiir det gångna verksamhetsåret.

Årsmötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet for det gångna verksamhetsåret.

§ 10. Vat av ordfiirande för är 2022.

Ingvar Månsson väljs.

§ 11. Vat av tre styrelseledamöter fiir två år.

Mötet beslutar omval av Harry Karlsson och Gunilla Uhlmann. Nyval av Ulf Kroon.

§ 12. Vat av en ersättare fiir ett år.

Omval av GunillaWall.

§ 13. Val av två revisorer, samt två ersättare fiir ett år.

Bengt Rosengren och Christer Johansson väljs. Ersättare: Bertil Nilsson och

Karl-Arne Eliasson väljs. Val av sammankallande. Bengt Rosengren väljs.

§ 14. Val av valberedning tre personer. Val av sammankallande.

lngemar Brorsson väljs. Bo Eierborg åtar sig att hjälpa styrelsen att hitta en fungerande

valberedning

§ 15. Val aY programkommitt6.
Bengt Rosengren, lngvar Månsson, Lars-ErikAntonsson, Amanda NordAxelsson och

Gunilla Eierborg väljs. Val åv sammankallande. Bengt Rosengren väljs.
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§ 16. Val av representant till Varbergskretsen samt en ersättare.
lngvar Månsson väljs som representant med Ingemar Österhohn som ersättare.

§ 17. Val av sju representanter till kretsens årsmöte.
Ordforande och s amtliga styrelsel edamöter.välj s.

§ 18. Val av två ledamöter till frågesportens organisationskommitt6.
Lars Larsson väljs.

§ 19. Val av kommitt6 förA. Stugan B. Kvarnadalen.
A: Kent Göök, Per Niisson, Bengt-ErikAndersson, Lennart Ijärnmo, Kenneth Karlsson,
Bo Jönsson, Evert Sjögren, Bo Eierborg, Bertil Nilsson, Anna !ärnmo och Monika Jönsson

väljs. Stugvärd: Lennart Emanuelsson väljs.
B. Ingvar Åkesson, Per-Ove Claesson, Christer Johansson, Sven Johansson och
IngelaAnders6n vä1js.

§ 20. Besluta orn medlemsavgift fiir ilr 2023.
Mötet beslutar om oflorändrad avgift, 100 kr ftir enskild medlem och 200 kr for familj.

§ 21. Förslag om stadgeändring. Beslut ska ske på två åt{iiljande årsmöte.
Årsmötet godkänner styrelsens ftirslag på nya stadgar med tillägget att det ska framgå det
minsta antal styrelseledamöter som ska vara närvarande for att styrelsen ska kunna
vara beslutsfor.

§ 22" Ordet är fritt.
Föreningens nya kassör Ulf Kroon presenterar sig.
Bo Eierborg visar en forlaga av sin bok om idrottsprofiler från vår bygd och önskar
synpunkter på den.

§ 23. Mötets avslutande.

Ingvar Månsson avslutar mötet.

Mötesdeltagarna bjuds på kaffe, fralla och kakor som Ing-Britt Månsson ordnar.

Ulf Norenius håller foredrag om "Mitt Varberg".

Justeras:
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Anna-Karin Rosengren, sekreterare

Bilaga 1. Verksamhetsberättelse

Bilaga 2. Resultaträkning

Bilaga 3. Balansräkning

Bilaga 4. Revisorernas rapport

Bilaga 5. Förslag till nya stadgar Ingvar Emanuelsson


