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PROTOKOLL ÅRSMÖTE RÖBÄCKS
HEMBYGDSFÖRENING 2018
Röbäcks Hembygdsförening, org.nr. 802444–3536
Datum
Plats
Start kl.

2018-03-25
Röbäcks Kyrka
18.00

Totalt 18 personer deltog på mötet.

1.

Årsmötets öppnande.

Föreningens ordförande Sten-Anders Gustafsson förklarade årsmötet öppnat.

2.

Fråga om årsmötet utlysts stadgeenligt.

Inbjudan till årsmötet har lagts ut på webbsidan för en månad sedan. Annons i VK och VF
sedan två veckor, samt inbjudan per mail till alla medlemmar.
Årsmötet beslutade: att anse sig stadgeenligt utlyst.

3.

Val av mötesordförande och sekreterare.

Årsmötet valde: Sten-Anders Gustafsson till mötesordförande och Torbjörn Halvardsson till
mötessekreterare.

4.

Val av personer att jämte ordföranden justera protokollet.

Årsmötet valde: Britt-Mari Abrahamsson samt Margaretha Boström att jämte ordföranden
justera protokollet.

5.

Godkännande av dagordning.

Årsmötet beslutade: att godkänna dagordningen.

6.

Framläggande av styrelsens verksamhetsberättelse.

Verksamhetsberättelsen presenterades av ordförande Sten-Anders Gustafsson.
Årsmötet beslutade: att med godkännande lägga styrelsens verksamhetsberättelse till
handlingarna.

7.

Ekonomisk redovisning samt revisionsberättelse.

Lena Bergstrand, kassör i hembygdsföreningen presenterade den ekonomiska redovisningen.
Under året utgifter på 38 914 kr samt intäkter på 41 080 kr. årets resultat 2 166 kr.
Total saldo vid årsskiftet 50 831,43 kr.
Årsmötet beslutade: att med godkännande lägga styrelsens ekonomiska redovisning till
handlingarna.
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Sten-Anders Gustafsson, ordförande i hembygdsföreningen läste revisionsberättelsen.
Årsmötet beslutade: att lägga styrelsens revisionsberättelse till handlingarna.

8.

Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

Årsmötet beslutade: på förslag från revisorerna att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

9.

Val av styrelsens ordförande för ett år.

På förslag från valberedningen beslutade årsmötet att välja Sten-Anders Gustafsson till
föreningens tillika styrelsens ordförande för ytterligare en mandatperiod.

10.

Val av övriga styrelseledamöter för två år.

På förslag från valberedningen valdes nedanstående personer till ledamöter för två år.
Jan-Åke Gustafsson, Travbanevägen 7B omval.
Sabine Eriksson, Skravelsjövägen 4, nyval.
Lena Bergstrand, Torbjörn Halvardsson samt Thorbjörn Sandkvist valdes under årsmötet
2017 till en mandatperiod på 2 år, t.o.m. årsmötet 2019.

11.

Val av suppleanter.
På förslag från valberedningen valdes nedanstående person till suppleant för två
år.
Margaretha Boström, Kolonivägen 39, omval

12.

Val av två revisorer för ett år.

På förslag från valberedningen valde årsmötet nedanstående personer till revisorer för
ett år.
Allan Isaksson samt Rolf Bergkvist.

13.

Ombud till Västerbottens hembygdsförbunds årsmöte.
Årsmötet beslutade att delegera till styrelsen att utse personer som ska
representera Röbäcks Hembygdsförening på kommande årsmöte den 5 maj på
Gammlia i Umeå med Hembygdsförbundet.

14.

Val av valberedning för ett år.

Årsmötet beslutade att omvälja Arne Lindström och Bert Karlsson till valberedning.
Bert Karlsson utsågs till sammankallande.
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15.

Övriga frågor.
15.1 Gemensam middag med hembygdsföreningens styrelse.
Årsmötet beslutade att styrelsen får som tidigare år genomföra en gemensam
middag med övriga aktiva funktionärer på hembygdsföreningen bekostnad.

15.2 Genomgång av kommande aktiviteter.
Ordförande Sten-Anders Gustafsson berättade om kommande planerade aktiviteter i
föreningen.

16.

Årsmötets avslutande.

Ordföranden tackade deltagarna för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Torbjörn Halvardsson
Sekreterare

Sten-Anders Gustafsson
Mötesordförande

Britt-Mari Abrahamsson
Justerare

Margaretha Boström
Justerare
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Förteckning över styrelsens förtroendevalda (både de som valts vid detta årsmöte samt
de som kvarstår från föregående år)
För- och Efternamn på
den förtroendevalda

Uppdrag, t
ex
ordförande,
ledamot,
suppleant
etc.

e-post

Vald från
och med
datum (även
de som
valdes förra
årsmötet)

Vald till och
med datum
(även de som
valdes förra
årsmötet)

Sten-Anders
Gustafsson

Ordföran
de

stenanders.gustafsson@g 2018-03mail.com
25

Torbjörn
Halvardsson

Sekreterar torbjorn.halvardsson79@ 2017-03-1 Årsmöte
e
9
2019
gmail.com

Lena Bergstrand

Kassör

Årsmöte
2019

lena.bergstrand@rbh3.se

2017-03-1 Årsmöte
9
2019

Thorbjörn Sandkvist Ledamot

tsa@ume.se

2018-0208

Årsmöte
2019

Jan-Åke Gustafsson

Ledamot

janke.gustafsson@telia.c
om

2018-0325

Årsmöte
2020

Sabine Eriksson

Ledamot

restaurangmatro@gmail.
com

2018-0208

Årsmöte
2020

Margaretha Boström Suppleant margaretha.bostrom@mj
ole.com

2018-0208

Årsmöte
2020

Arne Lindström

Valberedn
ing

2018-0325

Årsmöte
2019

Bert Karlsson,
Sammankallande

Valberedn
ing

2018-0325

Årsmöte
2019

Allan Isaksson

Revisor

2018-0325

Årsmöte
2019

Rolf Bergkvist

Revisor

2018-0325

Årsmöte
2019

