Åseda Hembygdsförening
Årsmötesprotokoll fört i Bergaboden Mörtelek den 22 september 2022 kl. 14:00
1. Årsmötets öppnande.
Årsmötet öppnades av Agneta Håkansson som hälsade alla välkomna. 16 medlemmar deltog i mötet.
2. Val av ordförande för årsmötet.
Till ordförande för mötet valdes Wivi Johansson Svanberg.
3. Val av sekreterare för årsmötet.
Till sekreterare valdes Lisbeth Thelander.
4. Val av två protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Rolf Holmberg och Svea Sköld.
5. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst.
Årsmötet beslöt att mötet är stadgeenligt utlyst. Alla medlemmar har fått en personlig kallelse i god tid
innan årsmötet. Information har funnits på vår hemsida, facebook-sida och på samhällets anslagstavlor.
6. Godkännande av dagordningen.
Dagordningen fastställdes och godkändes.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse.
Agneta Håkansson läste upp verksamhetsberättelsen för 2021. Årsmötet godkände den och den lades
till handlingarna.
8. Ekonomisk berättelse.
Kassören Sven-Ivar Svensson läste upp den ekonomiska berättelsen. Året har givit ett överskott
27.628:59 kronor och det egna kapitalet vid årets slut uppgick till 244.825:15 kronor. Överskottet beror
på att förening fick ett bidrag från Vindpark Tvinnesheda med ett belopp på 53.000 kronor. Föreningen
använde inte hela beloppet under året till fiberanslutning. Fortsätter med arbetet under 2022.
Mötet godkände den ekonomiska rapporten. (Se bilaga 1.2 och 3)
9. Revisorernas berättelse.
Revisorernas berättelse föredrogs av Lisbeth Thelander då ingen revisor var närvarande..
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
11. Fastställande av medlemsavgiften för 2023
Årsmötet beslöt att medlemsavgiften blir oförändrad för 2023. Den är 100:00 kronor per medlem.
12. Val av styrelse 2022
Ordförande: Agneta Håkansson 1 år omval
Ledamöter:
Sven-Ivar Svensson 1 år omval
Lisbeth Thelander 2 år omval
Torbjörn Gustavsson 2 år omval
Susanne Åkesson 2 år omval
Suppleant: Rikard Andersson 1 år omval
Kvarvarande i styrelsen 1 år
Margareta Johansson
Hulda Bergström
13. Val av två revisorer samt en ersättare på 1 år
Till revisorer omvaldes Rune Grahn och Ann-Sofie Birgersson på 1 år. Som ersättare omvaldes Rolf
Holmberg på 1 år.
14. Val av ombud till regionalt hembygdsförbund.
Till ombud valdes ordförande Agneta Håkansson.

15. Val av ledmöter och sammankallande i valberedningen
Lars-Ivar Engdahl har avsagt sig uppdraget.
Val av ledamöter till valberedningen på 1 år omvaldes Björn Karlsson och Karl-Erik Karlsson. Nyval på
Lisbet Bengtsson. Björn Karlsson sammankallande.
16. Behandling av styrelse inlämnade motioner.
Inga motioner fanns inlämnade.
17. Övriga frågor – ordet fritt
Agneta Håkansson informerade om att nya plafonder hade satts upp i Bergaboden och de gamla som
var hela är uppsatt på övervåningen och i biblioteket. Källsortering av plast metall och glas finns i köket i
Begaboden. En ny monter i Flybostugan för olika utställningar. Tackade Wivi Johansson Svanberg för
att hon ställde upp som ordförande på årsmötet och alla medlemmar som hjälper till att hålla parken i
ordning. Eigert Petersson talade om stadsvandringen i Åseda den 5 juli. Han vill ha tips om olika
byggnader och människor som är intressanta att berätta om.
18. Avslutning
Wivi Johansson Svanberg avslutade mötet med ett tack till styrelsen till det fina arbete som de har gjort i
parken under året. Och överlämnade ordförandeklubban till ordförande Agneta Håkansson och önskade
henne lycka till. Efter mötet serverades ostfralla och rabarberkaka med vaniljsås som Annika Bergström
och Margaretha Johansson bakat. Även ett lotteri fanns till försäljning.
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