
Protokoll

Fört vid Hembygdsförenirgens ärsmöte den ?5 mors 2018 i Hembygrdslokolen
Stotionsgoton 12 Kolbäck-

§ I ,lÅötets öppnonde

llÅötet öppnades av ordförande Kant Sjöströrn som hälsade ett trettiotol
medlemmar vcilkomna till årsmötet.

§ 2 Kollelse
Att kollelse till ärsmötet hor utgätt enligt stodgorna godkändes av mötet.

§ 3 Dcaodning
Dogordningen för årsrnötet föredrogs ech godkändes.

§ 4 rlÅötesfunktionärer
Till mötesfunktionärer voldes:
Ordförande Kurt Lorsson
Szkr et erare Rune Larsson
Att justera årsmötesprotokollet utsågs 6zrd Hedström och Berit tffallin.

§ 5 Verksqmhetsberättelse
S tyre lsens verksom hetsberätt else f ör ed rogs och god kändes.
Ekonomisk rcpport föredrogs och godkändes.

§ 6 Revisionsrapport
Revisorernas rapport upplöstes qv Johcn Frimmel och godkändes.

§ 7 Anwarsfrihet
Styrelsen bevi ljodes onsvars f rihet f ör varksomhetsär et 1OtT .

§ I Vol oy styrelse:
Ordföronde: Kent Sjöström (omvol)

Ledomöter: Berit Eriksson (omval)

Rune Lorsson (omvol)

Hons Wiberg (omvol)

Birgitto Olsson (omval)
Supplecnt Jon Kotschock (nyvol)
Suppleant Bengt Andersson {nyval)

Vol ov revisorer: Hsrry Ekholm (omval)

Johon Frimmel (omval)
Revisorsuppleont: P er- Åke fftorberg (omval)

Kolkicks hernbygdsförening Stotionsgrata* 72,734 5O Kolback info@kolbacksbygdan.se 1

Kolböcks



#[!!lti§,r*"niqs

§10

§11

§12

§13

Valberedning: ÅÅorionne Avelin (amval sommankallonde)
fngvcr Andersson (omval)

Behihighet att teckna Hembygdsförenirgen och minneskontot.
Beslutqdesatt ordförondeKent Sjöström och kassör Berit Erikssonvar
för sig får teckno Hembygds-föreni4gen och Evo Berggvists minneskonto
upp till 15.000 kronor. Vid belopp över 15.m0 kronor tecknos kontona ov
de tvä i förening.

Årsovgiften
Beslutodes att årsovgiften för ?Ot9 är oförändrad.

Verltsomlretsplon
Styrelsens verksomhetsplan uppltistes och god kändas.

Owiga frågr
Bengt Andersson frägode om föraningan kunde hjälpo till ott servero
kaffe och smörgås till engagerade vid kolifej den I sep. Frägan skall tos
upp vid n<isto styrelsemöte.
Allan Eriksson frägade om föreningenville delto i närradioprogram som
produceras av närradioföreningen i Hallstohammor. Även danna frågo skall
tos upp vid nästo styrelsemöte-

Avslutning
lulötets ordförsnde Kurt Larsson tqckade för visat intresse och avslutade
årsmötet.
Därefter av?ackade ordförande Kent Sjöström avgående
styrelsesuppleanten Lana Robertson.
Koffa serverades, och Jan Kotschok berättode och visade bilder om sin
for Jack som stortode och drev Rodio Nord från an b6t i Östersjön under
tidigt 60 tal. Ett mycket trevligt och intressant pr€rom.

§9

Kolbäck doo som ovon

fr*J&*^
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Ordf. Kurt Larsson
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ZKolbäcks hembygdsförening Sfationsgaton l?,734 5O Kolbatk info@kolbocksbygden.se


