
Dalby Hembygdsförening 
Årsmöte 2015-02-08 
Lokal: Restaurang Spishyllan, Branäs 
 
  

Protokoll  
 
§ 1. Årsmötet öppnades av föreningens ordförande Birgit Dahlgren. Hon hälsade alla 
       välkomna. 17 medlemmar närvarade vid årsmötet. 
 
§ 2. Till ordförande för årsmötet valdes Ingemar Dahlström och till sekreterare Barbro   
       Ainegren.  
 
§ 3. Till justerare tillika rösträknare för årsmötet valdes Björn Wener och Zuzanne Stålbro. 
     
§ 4. Kallelse till årsmötet ansågs ha utlysts i laga ordning och godkändes. 
 
§ 5. Dagordningen för årsmötet lästes igenom och godkändes. Bilaga 1. 
 
§ 6. Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen föredrogs av Birgit  
       Dahlgren. Båda lades till handlingarna. Till verksamhetsberättelsen fanns  
       även en bilaga bifogad och till den ekonomiska berättelsen bifogades resultat- och  
       balansrapporter. Bilaga 2 och bilaga 3. 
       I tillägg nämndes att det under det gångna året varit nödvändigt att ta av 
       föreningens kapital till lönekostnader och till verksamheten. T.ex. så har besöksantalet  
       inte varit så stort som önskat vid föreningens tillställningar; framför allt möter inte  
       lokalbefolkningen upp. Det har också krockat med andra aktiviteter i bygden.  
 
§ 7. Revisionsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. Bilaga 4. 
 
§ 8. Styrelsen och kassaförvaltaren beviljades full ansvarsfrihet för det gångna  
       verksamhetsåret. 
 
§ 9. Val, vilka beslutades enligt nedan: 

A. Ordförande för 2015: Birgit Dahlgren. Bilaga 5. 
                  B    Styrelseledamöter för 2 år: Monika Wennberg, Torleif Styffe och Lola  
                        Carlsson. Bilaga 5.  
                        Valberedningen har inte lyckats finna en fjärde ledamot och det beslutades att 
                        ge styrelsen och valberedningen i uppdrag att gemensamt försöka lösa detta. 
                        En strävan är att bredda styrelsen med någon som är bosatt norrut. 

Övriga och sedan tidigare valda ledamöter är Bror Modén, Gun Lönnrot, 
Ingemar Folkesson och Zuzanne Stålbro. 

                  C   Ersättare för 1 år: Hans Halvardsson, Cecilia Björkman och Carina Berglund.  
                        Bilaga 5. 
                        Valberedningen har inte lyckats finna en fjärde ersättare och det beslutades att  
                        ge styrelsen och valberedningen i uppdrag att gemensamt försöka lösa detta.  
                        Samma önskan om breddning norrut finns här. 

D   Huvudbyombud: Inga-Lill Andersson. Bilaga 6. 
 



forts § 9 
 
E   Byombud: Bilaga 6. 
      Amnerud: Hans Halvardsson 
      Backa/Mörbacka: Anna-Greta Norström 
      Branäs: Barbro Andersson 

                        Brattmon: Gunn-Britt Jakobsson 
      Brönäs/Hjällstad: Ingemar Folkesson 
      Möre/Uppgården: Monika Wennberg 

                        Kvistberget/Fläskremmen/Stommen: Elsa-Britta Larsson 
                        Gunneby: Randi Olsson 
                        Hole/Lillbergsgården: Ulla Brodin 
                        Likenäs: Margot Mogren 
                        Transtrand: Sigrid Skogsman 
                        Näckån/Skyllbäck: Rannei Broberg 
                        Långav: Greta Östlund 
                        Ransby: Christina Lensén 
                        Slättne/Tutstad: Inga-Lill Andersson 
                        Sundhult: Sonja Svedbo 
                        Uggenäs: Eva-Lisa Andersson 
                  F.   Revisorer 1 år: Lars-Erik Jonsson och Dag Nyström. Revisorssuppleant 1 år:   

                  Inga Jansson. Bilaga 5. 
G   Valberedning: Ingemar Dahlström och Lars-Håkan Karlsson.  
      Valberedningen gavs i uppdrag att försöka komplettera med en ledamot från  
      Sysslebäcksområdet. 

 
§ 10. Medlemsavgifterna beslutades att förbli oförändrade, d.v.s. 100:- för familj och 75:- för  
         enskild. Bilaga 1. 
 
§ 11. Arvoden för 2015 (ersättning för resor, telefon m.m.) till styrelsen fastställdes. För  
         ordföranden beslutades 3000:-, för sekreterare respektive kassör 2000:- vardera,  
         och arvode till huvudbyombud beslutades till 1500:-, d.v.s. oförändrade arvoden för   
         samtliga  För längre resor i tjänsten beslutades om ersättning med 18:50/mil.  
         Bilaga 6. 
 
§ 12  Styrelsens förslag till budget för 2015 föredrogs av Birgit Dahlgren och godkändes av 
         årsmötet. Budgeten innebär ett minusresultat. Styrelsen har på alla sätt försökt spara in  
         på det som går och man fortsätter undersöka hur det går att minska kostnaderna   
         ytterligare, t.ex. för försäkringar genom att ev installera fler jordfelsbrytare och att 
         fastighetsytorna är korrekt beräknade. Ingemar Dahlström har kontakt med 
         försäkringsbolaget angående detta. 
         Avgifter för renhållning är redan reducerade till säsongsdebitering. 
         Föreningen kommer också att få intäkter från skogsavverkningen vid hembygdsgården,  
         vilka inte finns upptagna i budgeten. 
          
§ 13. Verksamhetsplan för 2015 föredrogs och godkändes med ett tillägg för arrangemang  
         under nationaldagen i Sysslebäck. De aktiviteter som finns planerade efter 
         midsommar är fortfarande endast preliminära. Bilaga 8. 
         
 



§ 14. Inga motioner förelåg till årsmötet. 
 
§ 15. Beslutades att årsmötets protokoll ska anslås vid Smestugga och  
         på Sysslebäcks bibliotek. Protokollet ska även läggas ut på föreningens hemsida  
         www.kulturkoppra.se/dalbywebb/ 
 
§ 16. Nästa årsmöte ska hållas 2016-02-07. 
 
§ 17. Övriga frågor.  
         Birgit Dahlgren redogjorde för Projekt Rök och ställde frågan om föreningen ska delta i  
         detta. Projekt Rök leds av Hembygdsförbundet, Region Värmland och länsstyrelsen i  
         Värmland och ska delvis finansieras av EU-medel och är även ett  
         arbetsmarknadsprojekt. Syftet är att restaurera och iordningställa de rökstugor som finns  
         på Finnskogen; totalt 14 stycken En projektledare kommer att finnas samt hantverkare  
         med kompetens som kommer att utföra arbetet. Föreningen måste lämna besked till  
         Hembygdsförbundet om deltagande i projektet senast 1/3 och då samtidigt betala in ett 
         förskott på 5000:-.  
         Årsmötet beslutade att ge styrelsen fria händer att besluta i frågan, då det i nuläget inte  
         finns tillräckligt med information. Birgit Dahlgren kommer att kontakta Monica  
         Björklund vid Torsby Finnskogscentrum angående detta och styrelsen vill också ta del  
         av vad den undersökning som gjordes då rökstugorna besöktes 2010 kom fram till. Det  
         upplevs osäkert att satsa 5000:- innan föreningen vet mera om vad det hela utmynnar i.  
         Dessutom finns flera andra angelägna restaureringsarbeten vid hembygdsgården, t.ex. 
         nytt tak på det röda härbret. 
 
§ 18. Mötet avslutades och årsmötets ordförande och sekreterare tackade för förtroendet. 
         Styrelsens ordförande Birgit Dahlgren tackade också alla för det fortsatta förtroendet.  
         Inga-Lill Andersson som avgick som styrelseledamot avtackades med en blomma. 
         Samtliga närvarande tackade varandra för en trevlig stund och för god förtäring. 
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Björn Wener                                              Zuzanne Stålbro 
justerare                                                     justerare 
 
 
 
 
 
 

http://www.kulturkoppra.se/dalbywebb/

	Dalby Hembygdsförening
	Årsmöte 2015-02-08
	Lokal: Restaurang Spishyllan, Branäs
	Protokoll

