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Protokoll
Godkänd

Kent Ingvarsson
Justerad

Carina Nilsson

Gunilla Alfredsson

Uppgjord

Birgitta Johansson

Årsmöte för Torslunda Hembygdsförening
Mötesdatum:
Mötesplats:

2015-03-08 kl 14.00 – 14.45
Ölands Folkhögskola

1 Mötets öppnande
Gunnar Rockström öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.
2 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Kent Ingvarsson valdes till ordförande för årsmötet och Birgitta Johansson till sekreterare.
3 Val av två justerare
Till justerare och tillika rösträknare valdes Carina Nilsson och Gunilla Alfredsson
4 Fråga om årsmötets behöriga utlysning
Kallelse till årsmötet har annonserats i Ölandbladet, Barometern och Östra Småland den 14
februari och på socknens anslagstavlor sedan samma datum samt på föreningens hemsida.
Beslutades att godkänna årsmötets stadgeenliga utlysning.
5 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes
6 Styrelsens årsredovisning för 2014
Verksamhetsberättelsen, resultat- och balansräkningen samt revisionsberättelsen genomgicks,
godkändes och lades till handlingarna.
7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2014
Beslutades att ge styrelsen ansvarsfrihet för år 2014.
8 Fastställande av medlemsavgift för 2016
Beslutades om oförändrad medlemsavgift, 100 kronor per medlem.
9 Val av tre ordinarie styrelseledamöter för 2015 och 2016 och ett fyllnadsval för 2015
Valberedningens förslag var: Birgitta Gerlofsson (omval 2 år), Gunnar Palm (omval 2 år) och
Gunnar Rockström (omval 2 år) samt Lotta Zaar (nyval 1 år). Beslutades enligt
valberedningens förslag.
10 Val av två ersättare för 2015 och 2016
Valberedningens förslag var: Monica Orthagen (omval 2 år) och Stefan Svenaeus (nyval 2 år)
Beslutades enligt valberedningens förslag.
11 Val av ordförande bland styrelsens ledamöter för 2015
Gunnar Rockström utsågs, enligt valberedningens förslag, till föreningens ordförande under
2015.
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12 Val av sammankallande till kommittéer/husfogdar för 2015
Niclas Brynielsson omval (byggnadskommittén), Birgitta Gerlofsson omval
(evenemangskommittén), Lisa Tengö nyval (ängskommittén), Gunnar Rockström omval
(hembygdsgården), Marianne Martinsson omval (Knap Ernst stuga), Sven Yngvesson omval
(Johan Antas stuga) valdes i enlighet med valberedningens förslag.
13 Val av två revisorer för 2015
Valberedningens förslag är:
Omval av Gunnar Alvgrim och Gösta Kullman
Beslutades att välja de föreslagna.
14 Val av ersättare för revisorerna för 2015
Stefan Orthagen valdes, i enlighet med valberedningens förslag, till ersättare för revisorerna
för 2015.
15 Val av valberedning för 2015
Mötet utsåg Sven Yngvesson (sammankallande) och Bertil Eriksson.
16 Beslut om fortsatt medlemskap i Sveriges, Kalmar läns och Ölands Hembygdsförbund
samt Ölands Kvarnförening
Gunnar Rockström redovisade de diskussioner som förekommit i styrelsen med anledning av
föreningens medlemskap i två regionala förbund, något som gäller för de flesta öländska
hembygdsföreningar och som för Torslunda hbf:s del innebär en avgift på nästan 5000 kronor
per år. Han informerade att styrelsen tillstyrkt fortsatt medlemskap i Kalmar läns
hembygdsförbund under verksamhetsåret 2015 och att styrelsen under denna tid avser att
utvärdera nyttjandet av de tjänster hembygdsförbundet erbjuder.
Beslutades att föreningen under 2015 ska vara medlem i de föreslagna förbunden och den
föreslagna föreningen.
17 Val av ombud att representera vid:
a. Kalmar läns Hembygdsförbunds årsstämma
b. Ölands Hembygdsförbunds årsmöte
Representanter från styrelsen och ersättarna utses att representera vid årsstämman och
representanter från styrelsen, ersättarna, samordnarna och husfogdarna utses att representera
vid Ölands Hbf:s årsmöte.
18 Fastställande av tid och plats samt sammankallande för Torslundadagen 2015
Beslutades att Torslundadagen firas i Runsbäck 2015-07-26. Niclas Brynielsson utsågs till
sammankallande.
19 Fastställande av kostnadsersättningar för 2015
Beslutades att kostnadsersättning utgår med 600 kr 2015 vardera till ordförande, kassör och
sekreterare och med 300 kronor vardera till husfogdar och sammankallande i kommittéerna.
20 Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2015
Gunnar presenterade verksamhetsplanen för 2015 och visade på det nya målet ”Ökad
tillgänglighet”. En tillgänglighetskonsulent från Sveriges Hembygdsförbund har genomfört en
inventering av tillgängligheten i Torslunda hbf:s byggnader, lokaler och ägor. I rapporten
”Inventeringsunderlag för tillgängligheten hos hembygdsföreningar och museer” beskrivs
läget. Rapporten kommer att läggas ut på hemsidan.
Lisbeth presenterade förslag till budget för 2015,som ligger på minus. Nödvändig renovering
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av ugnen i Knap Ernst stuga och utbildning i hantering av motorsåg/röjsåg kommer att bli
tunga utgiftsposter under 2015. Bidrag har sökts bland annat från Håkanssonska fonden som
utdelas av Kalmar läns hembygdsförbund.
Beslutades att fastställa verksamhetsplan och budget för 2015.
21 Avtackning
Gunnar tackade Kent Ingvarsson för ordförandeskapet. Jan-Erik Garnheden, Lisbeth Delin och
Birgitta Johansson erhöll Kalmar läns Hembygdsförbunds diplom för föredömlig och värdefull
insats inom hembygdsvården. Dessutom fick Siv Toresson och Birgitta Johansson var sin
bukett tulpaner då de lämnar sina uppdrag som ”sammankallande i ängskommittén” och
posten som sekreterare i styrelsen.
22 Avslutning
Ordföranden tackade för uppdraget och förklarade mötet avslutat.

