Åseda Hembygdsförening
Årsmötesprotokoll fört i Åseda Församlingshem den 11:e mars 2018.
1. Årsmötet öppnades av Krister Pettersson som hälsade alla välkomna. Ca 25
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 Brita och Nils-Gunnar
Johansson.
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. Krister läste upp vår verksamhetsberättelse för 2017. Årsmötet godkände den
och den lades till handlingarna.
8. Ekonomisk berättelse lästes upp och visades på bildskärm av kassör Sven-Ivar
Svensson. Årets vinst blev 29 915:-. Kapitalet uppgår till 181 698:-. Mötet
godkände den Ekonomiska rapporten.
9. Revisorernas berättelse föredrogs av Wivi då ingen revisor var närvarande
10. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
11. Styrelsen har inte gjort någon budget för 2018.
12. Årsmötet beslöt att medlemsavgiften blir oförändrad för 2019. Den är 100:- per
medlem.
13. Val av styrelse för 2018:
Ordförande: Krister Petterson 1 år omval
Tommy Bengtsson 2 år omval
Lisbet Bengtsson 2 år omval
Två platser i styrelsen är vakanta
14. Till revisorer omvaldes Rune Grahn och Ann-Sofie Birgersson på 1 år. Som
ersättare omvaldes Rolf Holmberg på 1 år.
15. Val av ombud till regionens hembygdsförbund valdes Krister Pettersson på 1 år.
16. Val av ledamöter till valberedningen på 1 år valdes Nils-Göran Karlsson
sammankallande, Björn Karlsson samt Lars-Ivar Engdahl.

17. Inga motioner fanns inlämnade.
18. Övriga frågor order fritt. Avtackning av Susanne Johansson och Conny Olofsson
som avgår ur styrelsen. Förfrågan från Lars-Gunnar Erlandsson om det blir någon
Åsedabok i år. Han har lite material som han kan bidra med. Frida Sundqvist Hall
var med och undersökte om det fanns något intresse från föreningen att delta i
arbetet när Smålandsoperan kommer att ha föreställning i Åseda Folkets Park.
19. Avslutning: Wivi avslutade mötet och gav ordförandeklubban tillbaka till Krister.
Efter mötet serverades ostkaka med sylt och grädde och kaffe därtill. Yvonne
Elmgren och Nils-Gunnar Lundgren underhöll med sång och dragspelsmusik.
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