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Årsmöte: Söndag den 31/3-2019 kl. 15.00-16.25
Plats: Häreborg Indal
Styrelsen
Närvarande:
Berit Wästfelt
Lennart Bjärmkvist
Gun-Britt Ullberg
Katarina Rönngren
Åke Ludvigsson
Anita Backström
Eva Niskanen

Medlemmar:
Bengt Hammarberg
Nils-Erik Lindström
Märta Rönngren
Lars-Axel Rönngren
Patrik Glamsjö, revisor

Frånvarande:
Fredd Mattsson
§ 1.

Ordförande Berit Wästfelt hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

§ 2.

Dagordningen fastställdes och godkändes.

§ 3.

Till ordförande för årsmötet valdes sittande.

§ 4.

Till sekreterare för mötet valdes sittande.

§ 5.

Mötet fastslog att kallelse skickats ut enligt stadgarna.

§ 6.

Till protokolljusterare valdes Bengt Hammarberg och Nils-Erik Lindström.

§ 7.

Utskickad verksamhetsberättelse för (bilaga I), resultatrapport (bilaga II) och balansrapport
(bilaga III) godkändes och lades till handlingarna.

§ 8.

Revisionsberättelsen föredrogs av ordförande och godkändes av mötet (bilaga IV).

§ 9.

Revisorerna Katarina Ytterbom och Patrik Glamsjö förordade styrelsen ansvarsfrihet vilket
mötet beslutade.

§ 10.

Till ordförande för två år nyval av Lennart Bjermkvist. Berit Wästfelt avgår efter 6 år.

Justeras

______________________________

______________________________
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§ 11.

Till sekreterare för två år omval av undertecknad.

§ 12.

Till kassör för ett år nyval av Åke Ludvigsson.

§ 13.

Till ledamot för två år fanns inga förslag eller intresserade, tills vidare vakant.

§ 14.

Till ledamot för ett år omvaldes Gun-Britt Ullberg

§ 15.

Val av suppleanter
Anita Backström omvaldes till suppleant för två år.
Eva Niskanen har ett år kvar av mandattiden.

§ 16.

Val av revisorer och revisorsuppleant för ett år, omval Patrik Glamsjö (sammankallande) och
Katarina Ytterbom.

§ 17.

Till ombud för Hembygdsförbundet valdes Lennart Bjärmkvist och ersättare Bengt
Hammarberg.

§ 18.

Till ombud för Härelokalen omvaldes Nils-Erik Lindström.

§ 19.

Till ombud för Indalsleden, valdes Bengt Hammarberg. Årsmötet var igår med Bengt som
ombud.

§ 20.

Årsmötet överlåter till styrelsen att konstituera styrelsen.

§ 21.

Årsavgift 2020 fastställdes av mötet till 100 kr för enskild medlem och 200 kr för familj.

§ 22.

Verksamhetsplan 2019
- Bokningar sköts som tidigare av föreningen liksom fika vid bokade guidningar.
- Sundsvalls museum kommer att ha guider 1/7 – 11/8
- Föreningen kommer att arrangera midsommarfirande fredag, lördag och söndag med
öppethållande, servering och aktiviteter.
- Patrik Glamsjö och Örjan Berglund ansvarar för skogsdagen den lördag den 29/6.
Aktiviteter blir bland annat tjärdal, kolbullar, visning av gamla skogsredskap (Vidar
Viksten), hästkörare kör omkring med virke, barkbrödsbakning, rönnblad med Cvitamin, asklut (såpa/tvål). Visa vad utmark/skog kunde betyda för ett självhushåll.
- Bondens marknad planeras till söndag den 1/9

§ 23.

Kassören redogjorde för budgeten inför 2019 (bilaga V). Tillägg på bidrag om 20 000 kr från
kommunen, avtalet blev klart denna vecka. Ingen hade några kommentarer eller invändningar.

§ 24.

Inga motioner hade inkommit.

§ 25.

Ordförande Berit avslutade mötet varefter kaffe med smörgåstårta bjöds.

Vid protokollet

Justeras av ordförande för årsmötet

_________________________________
Katarina Rönngren

_________________________________
Berit Wästfelt

_________________________________
Bengt Hammarberg, justerare

_________________________________
Nils-Erik Lindström, justerare

