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Protokoll

Fört vid HembygdsförenirEens årsmöte den 2O mars åArc i Hemblgdslokolen
Stotionsgoton !? Kolbäck.

§ 1 Porentotion
En tyst minut holls frir våro medlemmar som lömnat oss under

verksamhetsåret. Ingrid Larsson läste en dikt.

v §2 iiö?etsöppnonde
Mötet öppnodes av vise ordföronde Kent Sjöström som hölsode ett
tjugofem tol medlemmor välkomna till årsmötet.

. S 3 Kollelse
Att kallelse til! årsmötet hor utgått enligt stadgarno godkändes av mötet.

§ 4 Dogordning
Dagordningen för årsmötet föradrogs och godkändes.

§ 5 rtÅötesfunktionärer
Ti ll mötesfunktionörer valdes:

Ordfcironde Hans Strandlund
Sakreterore Monico Hollström
Att justera årsmötesprotokollet utsågs Ingert Lindberg och Berit Wallin.

§ 6 Varksomhetsbexittelse
Styrelsens verksom hetsberättel se f ör edr ogs och godköndes.

Ekonomisk ropport föredrogs och godkändes.

§ 7 Revisionsroppofi
Revi sorernos ropport upp lästes och godkandes.

§ I Ansvorsfrihet
Styrelsen bevi ljodes onsvorsf ri het för verksomhef såret 2015.

§ 9 Vol av styrelse;
Ordförande: Rolf Pennerud (omvol)

Ledamöter: Berit Eriksson (omvol)

Rune Larsson (omval)

Kent Sjöström (omvol)

Birgitta Olsson (nyvol)
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Suppleanter: Hons Wiberg (omval)

Vol ov revisorer: Horry Ekholm (omvol)

Johon Frimmel (omvol)

Revisorsupplaant: Par- Åke iÅorberg (omval )

Styrelsen fick i uppgift ott även aEera Volberedning.

Ombud till Västmonlonds hembygdsforbund utses av styrelsen.

§ 10 Behörighet att teckna Hembygdsföreniqgen och minneskontot.
Beslutodes ctt ordföronde och kossör vor för sig får teckno Hembygds-

föreningen och Evo Bergqvists minnaskonto upp till 15.000 kronor. Vid

belopp över 15.000 kronor tacknos kontona ov de två i forening.

S 11 Årsoqgiften
Beslutodes att årsovgiften för 2Ot7 är oförändrod.

§ 12 Varksamhetsplon
Styre lsens var ksam hetsplon upplastes och god kändes.

v § 13 Öwigo frägor 
"Inga övrigo frögor.

§ 14 Arrslutning
ldtötets ordförande Hons Strondlund tockade för visot intresse och vice
ordföronde Kent Sjöström ovslutode mötet och inbjöd till koffe med dopp

som Hemköp hode skänkt. En tovla ov konstnören Rudolf Gagge lottades
ut. Kent Sjöströrn beröttoda om föreningens nyo hemsido och vilka
möjligheter vi hor ctt ncvigero dör. En mycket uppskcttod information.
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Kolböck dog som ovon

Berit Wollin
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