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Dalby Hembygdsförening
Årsmöte 2014-02-09
Lokal: Restaurang Spishyllan, Branäs

Protokoll
§ l. Årsmötet öppnades av styrelseordförande Birgit Dahlgren. Närvarande: 16 medlemmar.
§ 2. Till ordförande för årsmötet valdes Ingemar Dahlström och till sekreterare Barbro
Ainegren. Bilaga 1.
§ 3. Till justerare tillika rösträknare för årsmötet valdes Kjell Wester och Zuzanne Stålbro.
§ 4. Kallelse till årsmötet har utlysts vid två tillfällen i Torsby-Bladet, vilket ansågs i laga
ordning och godkändes.
§ 5. Dagordningen för årsmötet lästes igenom och godkändes. Bilaga 2.
§ 6. Verksamhetsberättelsen lästes upp av Birgit Dahlgren och den ekonomiska berättelsen
gicks igenom. Båda godkändes och lades till handlingarna. Som kommentar till den
ekonomiska berättelsen nämndes att föreningen under året investerat i nytt tak på "torpet"
men ändå gör ett plusresultat tack vare beviljade bidrag. Det uttrycktes uppskattning av
att verksamhetsberättelsen skickats ut i förväg. Bilaga 3 och bilaga 4.
§ 7. Revisionsberättelsen

godkändes och lades till handlingarna. Bilaga 5.

§ 8. Styrelsen och kassaförvaltaren beviljades full ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret.
§ 9. Tidigare medlemsmöte har beslutat om ändring i föreningens stadgar § 4 gällande
utökning av styrelsen till 9 ledamöter. Årsmötet beslutade i enlighet med medlemsmötets
beslut. Bilaga 1.
§1O.Val, vilka beslutades enligt nedan:
a. Ordförande för 2014: Birgit Dahlgren. Bilaga 1.
b. Styrelseledamöter för 2 år: Bror Modén, Gun Lönnrot, Ingemar Folkesson
och Zuzanne Stålbro. Bilaga l.
Övriga och sedan tidigare valda ledamöter är Monika Wennberg, Inga-Lill
Andersson, Torleif Styffe och Lola Carlsson.
c. Suppleanter för 1 år: Hans Halvardsson och Carina Berglund, Branäs.
Valberedningen har inte lyckats få fram förslag på ytterligare 2 suppleanter,
varför det beslutades att styrelsen och valberedningen gemensamt får försöka
hjälpas åt med detta. Bilaga 1.
d. Huvudbyombud: Inga-Lill Andersson. Bilaga 2.
e. Byombud: Bilaga 2.
Amnerud: Ragnhild Persson
Backa/Mörbacka: Anna-Greta Norström
Branäs: Barbro Andersson
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forts byombud
Brattmon: Gunn-Britt Jakobsson
Brönäs/Hjällstad: Ingemar Folkesson
MöreiUppgården: Monika Wennberg
Kvistberget/Fläskremmen/Stommen:
Lillemor Persson
Gunneby: Randi Olsson
Hole/Lillbergsgården: Ulla Brodin
Likenäs: Margot Mogren
Transtrand: Sigrid Skogsman
Långav: Greta Östlund
Ransby: Christina Lensén
Slättne/Tutstad: Inga-Lill Andersson
Sundhult: Sonja Svedbo
Uggenäs: Eva-Lisa Andersson
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NäckånlSkyllbäck: Vakant. Beslutades att styrelsen och valberedningen I~anli} ¡;;/
J
gemensamt försöker finna ett byombud för Näckån/Skyllbäck
f. Revisorer 1 år: Lars-Erik Jonsson och Dag Nyström. Revisorssuppleant 1 år:
Inga Jansson. Bilaga 1.
g. Valberedning: Ingemar Dahlström och Lars-Håkan Karlsson.
§11. Medlemsavgifterna beslutades att förbli oförändrade, dvs 100:- för familj och 75:- för
enskild. Mötet ansåg det eftersträvansvärt med en säkrare beräkning av antalet
medlemmar.
§12. Arvoden för 2014 (ersättning för resor, telefon mm) till styrelsen fastställdes. För
ordföranden beslutades 3000:- och för selaeterare respektive kassör 2000:- vardera, dvs
oförändrade arvoden för samtliga. Arvode till huvudbyombud beslutades till 1500:-.
För längre resor i tjänsten beslutades om ersättning med 18:50/mil.
Frågan om eventuell ersättning även till byombud hänsköts till styrelsen inför nästa
verksamhetsår. Bilaga 3.
§13. Verksamhetsplan för 2014 är inte fårdig då alla detaljer ännu inte är klara inför
sommaren. Det är tex svårt att finna tillräckligt många som vill ställa upp och hjälpa till.
Styrelsen måste diskutera ytterligare innan programmet slutligen bestäms. Ett förslag
kom upp om sammanslagning av somrnarfesten och marknaden.
§14. Styrelsens förslag till budget godkändes. Styrelsen önskar att medlemmar för fram
åsikter och förslag kring hur budgeten ska stärkas. Bilaga 6.
§15. Inga motioner förelåg till årsmötet.
§16. Beslutades att årsmötets protokoll ska anslås på Hembygdsgården, vid Smestugga och
på Sysslebäcks bibliotek. Protokollet ska även läggas ut på föreningens nya hems ida
www.dalbyhembygdsforening.se
§17. Nästa årsmöte ska hållas 2015-02-08.
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§18. Övriga frågor.
Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att se över olika möjligheter till rationaliseringar etc för
att undvika framtida underskott i budgeten.
Undran över om det är möjligt att lösa medlemskort i samband med aktiviteter
besvarades med ja.
Midsommarfesten ger endast ett marginellt ekonomiskt överskott. Årsmötet beslutade att
det kan tas inträde då det är brukligt i många liknande sammanhang.
Verksamhetsidéer diskuterades och årsmötet ansåg det önskvärt att styrelsen bjuder in
till ett medlemsmöte där verksamheten framöver är huvudfrågan. Diskussion om
reparationer och underhåll hänsköts också vidare till medlems-z alt styrelsemöte.
Fråga angående föreningens tillgångar, som tidigare varit högre, besvarades med att
kapital använts till reparationer av byggnader och materialkostnader.

§19. Mötet avslutades. Styrelsens ordförande Birgit Dahlgren tackade för det fortsatta
förtroendet och .Sigrid Skogsman tackade å medlemmarnas vägnar för en trevlig stund
och god mat.
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sekreterare

Wester
justerare
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Zuzanne Stålbro
justerare

