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Protokoll fört vid årsmöte med Rappestads Hembygdsförening 2009-03-19
Plats: Rappestads församlingshem.
Föreningens årsmöte samlade 25 medlemmar.
Årsmötet gästades av kåsören och fotografen Eive Pantzar, som började årsmötet med att kåsera
och visa en av sina filmer, ” Bland original och orginaliteter i Östergötland på 50-, 60- och 70-talet”.
Synd att inte fler var på plats och lyssnade på denna trevliga och roliga herre som med stort engagemang
berättade om vardagssituationer från förr.
Efter kaffe och semla var alla redo för årsmötet.

§ 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 Lennart Lööf och Mats Deljemar.

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

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

§ 7. Föredragande av revisorernas berättelse.
Kassören Jessica Almgren läste revisorernas berättelse då revisorerna saknades.

2
§ 8 Frågan om ansvarsfrihet.
Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet.

§ 9. Val av ordförande för kommande verksamhetsår.
Uno Berntsson omvaldes till ordförande för kommande verksamhetsår.

§ 10. Val av ordinarie ledamöter och suppleanter för en tid av 2 år.
Lennart Karlsson omvaldes på 2 år som ordinarie ledamot.
Stefan Blücher omvaldes på 2 år som ordinarie ledamot.
Marianne Deljemar nyvald som ordinarie ledamot på 2 år
Karin Gomér nyvald som suppleant på 2 år.
(Sabina Carlsson och Ulf Österberg avgick ur styrelsen.)

§ 11. Val av två revisorer och en ersättare.
Till revisorer omvaldes Iréne 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
ledamot omvaldes Rune Adolfsson. Pia Blücher valdes till ny ledamot.
(Johan Hjalmarsson avgick ur valberedningen)

§ 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.
Iréne Johansson hade lämnat in en liten skrivelse till årsmötet där hon framförde sitt
önskemål om att starta en studiecirkel om Rappestads hembygd. Iréne har redan varit i
kontakt med Studieförbundet Vuxenskolan som kan tillhandahålla både material och hjälp
med att hjälpa igång studiecirkeln.
Styrelsen startar arbetet med att få igång en cirkel om intresse finns bland medlemmarna.
Vice ordförande, Leif Olsson, talade om Länsmuséets inventering av ”gåramålningar”.
Den som har, eller känner nå´n som har någon sådan ombads kontakta styrelsen.
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Ordförande, Uno Bernsson, nämnde att styrelsen varit i kontakt med Bo Strålhake
angående om att medverka vid Östgötadagarna i september. Bosse skulle då hålla
öppet till sin traktorsamling.
Flera förslag till aktiviteter önskas från medlemmarna.
Föreningens inventarier som nu är magasinerade i lokalen i Ekströmmen behöver
plockas upp och iordningställas. Även magasinet behöver iordningställas och belysning
kopplas in. För detta krävs hjälp och engagemang från frivilliga medlemmar.

§16. Mötet avslutas.
Ordförande förklarade mötet avslutat.

I samband med mötets avslutande avtackades avgående styrelse- och valberedningsmedlemmar.

Vid protokollet:

_____________________________________
Ulf Österberg

Justeras:

___________________________________
Lennart Lööf

___________________________________
Mats Deljemar

