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RAPPESTADS HEMBYGDSFÖRENING

Protokoll 3-10 sid 1 (3)

Protokoll fört vid årsmöte med Rappestads Hembygdsförening 2010-03-18 kl.19.00
Plats: Rappestads församlingshem.
Föreningens årsmöte samlade 17 medlemmar.

§ 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 Stefan Blücher.

§ 4. Val av två justeringsmän.
Till justeringsmän valdes Harry Nilsson och Leif Olsson.

§ 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 Stefan Blücher läste verksamhetsberättelsen och kassör Jessica Almgren
läste den ekonomiska rapporten

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

§ 8 Frågan om ansvarsfrihet.
Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet.

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

§ 10. Val av ordinarie ledamöter och suppleanter för en tid av 2 år.
Leif Olsson omvaldes på 2 år som ordinarie ledamot.
Jessica Almgren omvaldes på 2 år som ordinarie ledamot.
1st plats som ordinarie ledamot är vakant.
Magnus Gröntoft omvald som suppleant på 2 år.
(Harry Nilsson avgick ur styrelsen.)

§ 11. Val av två revisorer och en ersättare.
Till revisorer valdes Eva Hellberg och Bo Johansson och till ersättare
omvaldes Kjell Gidby.

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

§ 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.
Styrelsen skall undersöka om vad det innebär att vara medlem i Sveriges Hembygdsförbund till nästa
årsmöte.
Flera förslag till aktiviteter önskas från medlemmarna.

§16. Mötet avslutas.
Ordförande förklarade mötet avslutat.

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

Efter kaffe och smörgåstårta var alla redo för underhållning.
Årsmötet gästades av Trubaduren Fredrik Zeijlon som sjöng och spelade mycket underhållande i ca.1 timme
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Vid protokollet:

_____________________________________
Stefan Blücher

Justeras:

___________________________________
Leif Olsson

___________________________________
Harry Nilsson

