Åseda Hembygdsförening
Årsmötesprotokoll fört i Åseda Församlingshem den 10:e mars 2019.
1. Årsmötet öppnades av Krister Pettersson som hälsade alla välkomna. Ca 20
medlemmar deltog i mötet.
2. Till ordförande för mötet valdes Erik Gunnarsson.
3. Till sekreterare för att skriva årsmötesprotokollet valdes Lisbet Bengtsson.
4. Två justerare till att justera årsmötesprotokollet valdes Gunilla Nilsson och
Lisbeth Thelander.
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. Lisbet Bengtsson läste upp vår verksamhetsberättelse för 2018. Årsmötet
godkände den och den lades till handlingarna.
8. Ekonomisk berättelse lästes upp av kassör Sven-Ivar Svensson. Årets vinst blev
13 772:-. Kapitalet uppgår till 195 469:-. Mötet godkände den Ekonomiska
rapporten.
9. Revisorernas berättelse föredrogs av Erik Gunnarsson då ingen revisor var
närvarande
10. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
11. Styrelsen har inte gjort någon budget för 2019.
12. Årsmötet beslöt att medlemsavgiften blir oförändrad för 2020. Den är 100:- per
medlem.
13. Val av styrelse för 2019:
Ordförande: Krister Petterson 1 år omval
Tommy Bengtsson 1 år kvar
Lisbet Bengtsson 1 år kvar
Sven-Ivar Svensson 2 år omval
Susanne Åkesson 1 år nyval
Lisbeth Thelander 1 år nyval
Suppleant Torbjörn Gustavsson 1 år nyval
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 sammankallande Björn
Karlsson, Lars-Ivar Engdahl samt Karl-Erik Karlsson.
17. Inga motioner fanns inlämnade.
18. Övriga frågor order fritt. Avtackning av Karl-Erik Karlsson. Fråga som kom upp
var: hur ska vi öka intresset för föreningen och få fler medlemmar? Förslag kom
att vi ska försöka få ut budskapet om att vi behöver fler medlemmar som kan
vara med och hjälpa till. Skriva något bra på facebook och på vår hemsida. Även
ta kontakt med Uppvidinge Tidning och vara med där och marknadsföra
föreningen. Även framhålla vår fina samlingslokal Bergaboden. Vi har delat ut
vårt program i Åseda med omnejd. Förslag till studiecirkel: Hur klarar vi ett
större elavbrott?
19. Avslutning: Erik Gunnarsson avslutade mötet och gav ordförandeklubban tillbaka
till Krister Pettersson. Efter mötet serverades smörgåstårta, cider och kaffe.
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