Protokoll från årsmöte 2013-02-24
Plats: Fårö Bygdegård
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§1. Mötet öppnas
Mötet öppnades av ordförande Agneta Söderdahl som hälsade ett 60-tal medlemmar
välkomna och utlyste en tyst minut för hedersmedlemmen Lennart ”Lelle” Olsson som avlidit
under det gångna året. Till minne av Lelle så sjöng hon även, a capella, Gustaf Larssons
tonsatta dikt ”Seiste raisu”.
§2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande för mötet valdes Lennart Lindgren och till sekreterare valdes Johan Aronsson
§3. Val av två justeringspersoner
Till justeringsmän för mötet valdes Nils Nilsson och Britt Ohlsson
§4. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
Årsmötet ansågs stadgeenligt utlyst
§5. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes
§6. Verksamhetsberättelser Fårö hembygdsförening och FårÖ Publiceringsfond
Agneta Söderdahl redogjorde Fårö hembygdsförenings verksamhetsberättelse och hon
informerade även om Fårö hembygdsförenings, Fårö Framtids och Fårö Utveckling AB:s
initiativ att försöka rädda Sudersandsbion. Gunilla Brogren redogjorde FårÖ
Publiceringsfonds verksamhetsberättelse.
Verksamhetsberättelserna godkändes.
§7. Ekonomiska berättelser Fårö hembygdsförening och FårÖ Publiceringsfond.
Ingrid Nyström redogjorde de ekonomiska berättelserna för Fårö hembygdsförening och FårÖ
Publiceringsfond. Johan Aronsson informerade i samband med detta om resultatet från årets
utställningar i Bergmancenter/Fårö Museum.
§8. Revisionsberättelser
Anna Ekström läste upp revisionsberättelsen.
§9. Fastställande av resultat- och balansräkning
Resultat- och balansräkningarna fastställdes. Fårö hembygdsförenings respektive FårÖ
Publiceringsfonds överskott beslutades föras över i ny räkning.
§10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelserna för år 2012
Styrelserna i respektive Fårö hembygdsförening och FårÖ Publiceringsfond beviljades
ansvarsfrihet för år 2012.
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§11. Styrelsearvoden
Fårö hembygdsförenings styrelse föreslog att styrelsearvodena skulle justeras med tanke på
det arbete som framförallt kassören och sekreteraren lägger ned. Styrelsen föreslog att kassör
och sekreterare skall erhålla 2.000 kronor vardera, ordförande 1.500 kronor och övriga
styrelseledamöter 500 kronor vardera per år. Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag om
ändring av arvoden.
§12. Val av styrelseledamöter, Fårö hembygdsförening och FårÖ Publiceringsfond, och
revisorer
Val av styrelse Fårö hembygdsförening:
Ledamot: Ingvar Söderdahl
tom 2014 omval
Ledamot: Ingrid Nyström
tom 2014 omval
Ledamot: Lasse Broman
tom 2014 nyval
Val av styrelse FårÖ Publiceringsfond:
Ordförande: Gunilla Brogren
Ledamot: Agneta Söderdahl
Ledamot: Lennart Lindgren
Ledamot: Ingvar Larsson

tom 2013 omval
tom 2013 nyval (fyllnadsval ett år)
tom 2014 omval
tom 2014 omval

Övriga val:
Revisor: Tore Karlström
Revisor: Anna Söderdahl
Revisorsuppleant: Ragnar Aronsson
Revisorsuppleant: Ove Gustafsson
Studieledare:Aina Hjärne
Fanbärare: Bengt Östman
Suppleant: Ingvar Söderdahl
Stugfogde Mölnarve: Ragnar Kellström
Suppleant: Allan Broman
Båt och Båthus: Ove Gustafsson

omval 1 år
nyval 1 år
omval 1 år
omval 1 år
omval 1 år
omval 1 år
omval 1 år
omval 1 år
omval 1 år
omval 1 år

§13. Val av ombud till Gotlands Hembygdsförbund
Årsmötet uppdrog åt styrelsen att utse ombud till Gotlands Hembygdsförbund.
§14. Val av ombud och styrelserepresentant till Fårö Framtid
Årsmötet uppdrog åt styrelsen att utse ombud och styrelserepresentant till Fårö Framtid.
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§15. Val av valberedning. Sammankallande.
Val av valberedning:
Majvor Östergren, sammankallande
omval
Arne Ekström
omval
Ragnar Kellström
omval
§16. Fastställande av årsavgift 2014
Årsmötet fastställde årsavgiften till 125:-/år.
§17. Information från styrelsen
Ingen övrig information än tidigare avgiven.
§18. Motioner
Inga motioner hade inkommit till årsmötet.
§19. Övriga frågor
Kerstin Blomberg: informerade om den kommande utställningen i Fårö Museum som skall
handla om emigrationen från Fårö. Hon efterlyste föremål till utställningen och inbjöd även
till att hjälpa till att arbeta med utställningen och då både med research och med byggnationer.
Lennart Lindgren: informerade om Fårö Utveckling AB och arbetet med ombyggnationen av
Bergmancenter/Fårö Museum som skall ge verksamheterna ändamålsenliga och
tillgänglighetsanpassade lokaler. Invigning av de ombyggda lokalerna blir måndagen den 24
juni klockan 11.00, samma dag som årets Bergmanvecka invigs. Han informerade om det
informationsblad som skickats ut till alla hushåll på Fårö och även att Majvor Östergren är ny
samordnare/verksamhetsledare för Bergmancenter.
Frans Brozén: föreslog att råvaror och rätter till årets Höstfest skulle ha Fårö-anknytning.
Detta med tanke på att Gotland är årets Matlandethuvudstad.
Birgitta Olsson: informerade om den drogfria fest som avgångsklassen vid Fårösundsskolan
skall anordna och hon inbjöd alla att skänka bidrag till festen.
Gunilla Brogren: informerade om Biblioteket som skall inrättas i Bergmancenter/Fårö
Museum och hon inbjöd till att skänka Fårö-litteratur till Biblioteket.
§20. Mötet avslutas
Ordförande Lennart Lindgren tackade alla för visat intresse och avslutade mötet.
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Därefter intogs kaffe och semla som Birgitta Olsson bakat. Under kaffet underhöll Lars
Kruthof och Stefan Magnusson. De framförde melodier på säckpipa, nyckelharpa och vevlira
och Lars berättade även lite om de olika instrumenten.

_______________________________
Lennart Lindgren, årsmötesordförande

________________________________
Johan Aronsson, årsmötessekreterare

Justeras:

_______________________________
Nils Nilsson

________________________________
Britt Ohlsson

