
Dalby Hembygdsförening 
Årsmöte 2017-02-12 
Lokal: Nedergårdens Vilt & Natur, Sysslebäck 
 

 
Protokoll  

 
Innan årsmötet bjöd föreningen samtliga närvarande medlemmar på en god lunch. 
 
§ 1.   Årsmötet öppnades av föreningens ordförande Birgit Dahlgren. Hon hälsade alla 
         välkomna.  
 
§ 2.   Till justerare tillika rösträknare för årsmötet valdes Gun Lönnrot och Kjell Wester.  
 
§ 3.   Till ordförande för årsmötet valdes Ingemar Dahlström och till sekreterare Barbro   
         Ainegren.  
     
§ 4.   Kallelse till årsmötet ansågs ha utlysts i laga ordning och godkändes. 
 
§ 5.   Dagordningen för årsmötet lästes igenom och godkändes med ett tillägg för Övriga 
         frågor; § 16b. Bilaga 1. 
 
§ 6.   Verksamhetsberättelsen föredrogs av Birgit Dahlgren, godkändes och lades till  
         handlingarna. Till verksamhetsberättelsen fanns även en bilaga bifogad där styrelsen  
         på ett förtjänstfullt sätt berättade om verksamhetsåret. Bilagan har även tidigare sänts ut  
         till flertalet av föreningens medlemmar. Bilaga 2 och 2b. 
 
§ 7.   Den ekonomiska berättelsen föredrogs och kommenterades av Lola Carlsson, 
         godkändes och lades till handlingarna. Bilaga 3. Till den ekonomiska berättelsen 
         bifogades resultat- och balansrapporter. Bilaga 3. Resultatet visar på ett underskott även  
         i år. Av balansrapporten framgår att föreningen under året nu mottagit arvet från  
         systrarna Larsson och att 350 000 kr av kapitalet placerats i fonder genom Fryksdalens  
         sparbank. 
 
§ 8.   Revisionsberättelsen lästes upp av Birgit Dahlgren, godkändes och lades till  
         handlingarna. Bilaga 4. 
 
§ 9.   Styrelsen och kassaförvaltaren beviljades full ansvarsfrihet för det gångna  
         verksamhetsåret. 
 
§ 10. Val, vilka beslutades enligt nedan: 

A. Ordförande för 2017: Birgit Dahlgren. Bilaga 5. 
B. Styrelseledamöter för 2 år: Monika Wennberg och Torleif  Styffe. Ledamot  

för 1 år genom fyllnadsval: Britt-Marie Eskilsson. Bilaga 5.  
                        Övriga och sedan tidigare valda ledamöter i styrelsen för 2017 är Ingemar 
                        Folkesson, Gun Lönnrot, Hans Halvardsson och Zusanne Stålbro.  

C. Ersättare för 1 år: Lena Henriksson, Cecilia Björkman, Lola Carlsson och 
      Sture Persson. Bilaga 5. 

                  D.  Huvudbyombud: Inga-Lill Andersson. Bilaga 5. 



E   Byombud: Bilaga 5. 
      Amnerud: Hans Halvardsson 
      Backa/Mörbacka: Anna-Karin Gustavsson 
      Branäs: Zusanne Stålbro 

                        Brattmon: Gunbritt Jakobsson 
      Brönäs/Hjällstad: Ingemar Folkesson 
      Möre/Uppgården: Monika Wennberg 

                        Kvistberget/Fläskremmen/Stommen: Elsa-Britta Larsson 
                        Gunneby: Randi Hansen 
                        Hole/Lillbergsgården: Ulla Brodin 
                        Likenäs: vakant 
                        Transtrand: Monica Lundberg 
                        Näckån/Skyllbäck: vakant 
                        Långav: Greta Östlund 
                        Ransby: Christina Lensén 
                        Slättne/Tutstad: vakant 
                        Sundhult: Sonja Svedbo 
                        Uggenäs: Eva Andersson 
                        Beslutades att styrelsen ges i uppdrag att försöka finna och besluta om 
                        byombud där det är vakanser. 
                  F.   Revisorer 1 år: Lars-Erik Jonsson och Dag Nyström. Ersättare 1 år:   

                  Inga Jansson. Bilaga 5. 
G.  Valberedning: Ingemar Dahlström och Lars-Håkan Karlsson.  
      Valberedningen vädjade till årsmötets deltagare att hjälpas åt att rekrytera  
      yngre medlemmar, gärna från Sysslebäcksområdet, till förtroendeuppdrag i  
      föreningen. 

 
§11.  Medlemsavgifterna för 2017 beslutades att förbli oförändrade, d.v.s. 100:- för familj  
         och 75:- för enskild.  
 
§12.  Arvoden för 2017 (ersättning för resor, telefon m.m.) till styrelsen fastställdes att förbli 
         oförändrade. För ordföranden beslutades 4000:- och för sekreterare respektive kassör  
         3000:- vardera.  För längre resor i tjänsten beslutades om ersättning med 18:50/mil.  
         Bilaga 5. 
 
§13.  Styrelsens förslag till budget för 2017 föredrogs av Birgit Dahlgren och godkändes av 
         årsmötet. Bilaga 6. 
         Budgeten innebär även i år ett underskott. Kostnaderna avser de fasta utgifter som  
         föreningen har och intäkterna är de förväntade, så det ser omöjligt ut att undvika ett  
         underskott. En synpunkt framfördes kring att budgetens elkostnad torde vara för hög, då  
         den borde bli lägre i år när en värmepump installerats. Årsmötet konstaterade att detta är 
         svårt att veta i förväg och att det i så fall är glädjande om det blir så. 
 
§14.  Verksamhetsplan för 2017. Årsmötet uppmanades lägga fram förslag och det  
         framfördes att det är viktigt att vi försöker öka medlemsantalet, t.ex. genom att  
         styrelsemedlemmar och byombud har block hemma och kan sälja medlemskort. Vi bör  
         också alltid ha block med vid olika arrangemang, som t.ex. under nationaldagen. Det  
         finns redan block vid Tronsgården och alla som jobbar ska kunna sälja medlemskort.  
         Kanske sätta upp en skylt med ”Stöd gärna föreningen!” eller något liknande. 
         Arrangemang som gick bra förra året var midsommar, loppisen och Höstglöd. 



         Beslutades att styrelsen får i uppdrag att verka för mer tillgänglig försäljning av  
         medlemskort och en verksamhetsplan med innehåll ungefär som föregående år. 
         Ny gärdsgård vid gården ska sättas upp i år. 
 
§15.  Beslutades att årsmötets protokoll ska anslås vid Tronsgården, Smestugga och  
         på Sysslebäcks bibliotek. Beslutades att överlåta till styrelsen att verka för att  
         protokollet även kan läggas ut på föreningens hemsida www.dalbyhembygdsforening.se    
       
§16.  Nästa årsmöte. Förslag fanns om att nästa årsmöte bör hållas senare för att få mer tid 
         till bokslut, revisionsberättelse och valberedningsarbete. Å andra sidan behöver  
         styrelsen tillräcklig tid för verksamhetsplanering efter årsmötet. Beslutades att nästa  
         årsmöte ska hållas 2018-02-18. 
 
§16b. Övriga frågor. Det fanns inga övriga frågor. 
         
§17.  Mötet avslutades och årsmötets ordförande och sekreterare tackade för förtroendet. 
         Styrelsens ordförande Birgit Dahlgren tackade också alla för det fortsatta förtroendet  
         och för allas närvaro vid årsmötet, samt hälsade alla välkomna till föreningens alla  
         arrangemang.  
         Lola Carlsson avgick som styrelseledamot/kassör och avtackades med en blombukett. 
         Årsmötet avslutades med kaffe och kaka. 
         
2017-02-12 
Vid protokollet 
 
 
Barbro Ainegren 
sekreterare                                                Gun Lönnrot                                    Kjell Wester 
                                                                  justerare                                           justerare 
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