
Åseda Hembygdsförening

Årsmötesprotokoll fört i Åseda Församlingshem den 13:e mars 2016.

1. Årsmötet öppnades av Brita som hälsade alla välkomna. Hon berättade att det är 
100-årsjubileum för Hembygdsförbundet. Brita drog några anekdoter från 1916. 
Ca 40 medlemmar deltog i mötet.

2. Till ordförande för mötet valdes hedersordförande Wivi Johansson-Svanberg.

3. Till sekreterare för att skriva årsmötesprotokollet valdes Lisbet Bengtsson.

4. Två justerare till att justera årsmötesprotokollet valdes Eigert Pettersson och 
Conny Olofsson.

5. Årsmötet beslöt att mötet är stadgeenligt utlyst. Alla medlemmar har fått en 
personlig kallelse i god tid innan årsmötet. Information även på vår hemsida och 
vår facebook-sida.

6. Dagordningen fastställdes och godkändes.

7. Brita läste upp vår verksamhetsberättelse för 2015. Årsmötet godkände den och 
den lades till handlingarna.

8. Ekonomisk berättelse lästes upp och visades på bildskärm av kassör Sven-Ivar 
Svensson. Årets förlust 82 616:-. Detta pga att vi har bytt taket på Bergaboden. 
Kapitalet uppgår till 139 182:-. Mötet godkände den Ekonomiska rapporten.

9. Revisorernas berättelse föredrogs av Vivi då ingen revisor var närvarande.
10. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

11. Styrelsen har inte gjort någon budget för 2016. Det enda stora som väntar är 
fortsatt reparation av Horsagärdeladugården.

12. Årsmötet beslöt att medlemsavgiften blir oförändrad för 2017. Den är 100:- per 
medlem.

13. Val av styrelse för 2016:
Ordförande: Krister Petterson 1 år
Tommy Bengtsson 2 år
Lisbet Bengtsson 2 år
Conny Olofsson 2 år
1 år kvar
Sven-Ivar Svensson
Berit Gustavsson
Karl-Erik Karlsson

14. Val av studiekommitté och ledamot överlämnas till styrelsen att ansvara för.



15. Till lotteriföreståndare valdes Berit Gustavsson på 1 år.

16. Till revisorer omvaldes Rune Grahn och Ann-Sofie Birgersson på 1 år. Som 
ersättare omvaldes Rolf Holmberg på 1 år.

17. Val av ombud till regionens hembygdsförbund valdes Krister Pettersson på 1 år.

18. Val av ledamöter till valberedningen på 1 år valdes Nils-Göran Karlsson 
sammankallande, Wide Modigh samt Björn Karlsson.

19. Inga motioner fanns inlämnade.

20. Övriga frågor order fritt. Brita berättade om våra aktiviteter under 2016. 
Avtackning av Agneta Håkansson och Nils-Gunnar Johansson som avgår ur 
styrelsen. Vi avtackade Brita som nu avgår som ordförande efter 15 år och även 
lämnar styrelsen.

21. Avslutning: Brita tackade Wivi för att hon tagit ordförandeklubban. Krister tog 
över ordförandeklubban efter Brita och tackade för förtroendet.

Efter mötet serverades kaffe och hembakade kakor. Kristina Schultz och Johan Lindberg 
berättade om sitt projekt som de ska visa i Virserums Konsthall. Det handlar om att 
tillverka saker från naturen, t ex lin, lera, trä, nässlor, ull m.m. Underhållning av
Kristina Bokor som sjöng och Agneta Håkansson som spelade. Mycket vackert och 
stämningsfullt.
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