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RAPPESTADS HEMBYGDSFÖRENING

Protokoll 3-08 sid 1 (3)

Protokoll fört vid årsmöte med Rappestads Hembygdsförening 2008-03-13
Plats: Rappestads församlingshem.
Föreningens årsmöte samlade 33 medlemmar.
Årsmötet gästades av sånggruppen Stay Close

§ 1. Mötets öppnande.
Ordförande Uno Berntsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2. Dagordning.
Dagordningen godkändes.

§ 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Till mötesordförande valdes Uno Berntsson och till sekreterare Ulf Österberg.

§ 4. Val av två justeringsmän.
Till justeringsmän valdes Ove Tjädermo och Anders Pettersson.

§ 5. Fråga om mötet är behörigen utlyst.
Kallelse har delats ut i samtliga postlådor i samhället och i närområdet samt affischerats.
Annons även i ”Rappestad Bladet ”. Årsmötet ansågs därmed behörigen utlyst.

§ 6. Föredragande av verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport.
Sekreterare Ulf Österberg läste verksamhetsberättelsen och kassör Jessica Anundsson
läste den ekonomiska rapporten

§ 7. Föredragande av revisorernas berättelse.
Sekreteraren läste revisorernas berättelse då revisorerna saknades.

§ 8 Frågan om ansvarsfrihet.
Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet.
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§ 9. Val av ordförande för kommande verksamhetsår.
Uno Berntsson valdes till ordförande för kommande verksamhetsår.

§ 10. Val av ordinarie ledamöter och suppleanter för en tid av 2 år.
Leif Ohlsson omvald på 2 år
Jessica Anundsson omvald på 2 år
Harry Nilsson omvald på 2 år
Magnus Gröntoft omvald som suppleant på 2 år.

§ 11. Val av två revisorer och en ersättare.
Till revisorer omvaldes Irene Johansson och Ingemar Striem och till ersättare
omvaldes Kjell Gidby.

§ 12. Val av 1 sammankallande och 2 ledamöter till valberedningen.
Till sammankallande i valberedningen omvaldes René Berntsson och till
ledamöter omvaldes Johan Hjalmarsson och Rune Adolfsson valdes till ny ledamot.

§ 13. Fastställande av årsavgiften.
Beslut om oförändrad årsavgift. D.v.s. 80 kr / familj och 50 kr för enskild medlem.

§ 14. Behandling av motioner.
Inga motioner inkommit.

§ 15. Övrigs frågor.
Diskussion om problemet med att få trafikanter i samhället att respektera fartbegränsningen
på 30 km/h. Föreningen har har tidigare påtalat problemet för myndigheterna utan gehör så
årsmötet rekomenderade samhällets privatpersoner att påtala poblemet för polisen.
Föreningens vagn är i behov av renovering. Under diskussionen åtog sig Ove Tjädermo att
ta hem vagnen efter till sig efter Valborgsmässofirandet och påbörja renoveringen.
Studiecirkeln ”Mogna Rappestadsbor” har ej påbörjats ännu men ordföranden lovade att
ta tag i denna cirkel till kommande verksamhetsår.

Årsmötets undehållare ”Stay Close” presenterades.
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§16. Mötet avslutas.
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Efter mötet bjöds på smörgåstårta och kaffe med underhållning.
Underhållningen bestod i ett potpuri kallat ”Svenska Damer” och innehöll låtar av
följande artister:
Sonja Hedenbratt: Låt hjärtat va´me´.
Anita Lindblom: Kring de små husen vid gränderna i hamnen.
Siw Malmqvist: Bergsprängar Tango.
Monica Zetterlund: Att angöra en brygga.
Alice Babs: Swing it ,magistern.
Tora Berglund,”Thory Bernad”: Vildandens sång.
Britta Borg: Jag ska ta farfar med mej ut ikväll
Ulla Billqvist: En månskenspromenad.
Sara Leander: Det sker blott en gång.

Vid protokollet:

_____________________________________
Ulf Österberg

Justeras:

___________________________________
Ove Tjädermo

___________________________________
Anders Pettersson

