Årsmöte i Fårö Hembygdsförening
Söndagen den 28 februari hölls årsmöte för Fårö Hembygdsförening. Ett 40-tal medlemmar
hade hörsammat kallelsen och samlats i Fårö Bygdegård. Hembygdsföreningens ordförande
Sabine Sten hälsade alla välkomna och därefter vidtog årsmötet där Lennart Lindgren valdes
att leda mötet. Från dagordningen kan nämnas verksamhetsberättelsen som förmedlades av
ordförande Sabine Sten. Mötesdeltagarna informerades om föreningens gångna år fyllt med
många olika aktiviteter. Fårö Hembygdsförening är synnerligen vital vilket alla instämde i då
ordföranden slog klubban i bordet och godkände berättelsen. Efter genomgång av ekonomi
och revision så beviljades styrelsen ansvarsfrihet. Så följde valen till de olika posterna och här
kan nämnas att Johan Aronsson valdes in i styrelsen som ny sekreterare. Övriga
styrelsemedlemmar omvaldes. Den mest intressanta punkten i mötet var dock den redovisning
som Majvor Östergren gjorde avseende sitt förarbete inför det kommande stora arbetet med
att bygga upp ett Fårömuseum. Hon redovisade bland annat resultatet av den enkät som
skickades ut till Fåröborna under hösten 2009. Av de 144 som svarat var merparten positiva
till ett museum och att det bör placeras i anslutning till det blivande Bergmancentret. Många
hade även svarat att de skulle kunna tänka sig att arbeta frivilligt i museiverksamheten. Här
har Hembygdsföreningen ett projekt som kommer att ta mycket tid och resurser i anspråk
varför alla frivilliga insatser välkomnas. Efter den sista punkten kunde så mötets ordförande
förklara årsmötet avslutat och alla inbjöds till kaffeborden för att inta kaffe och semla. Under
kaffet berättade Stefan Haase om olika fiskebodar på Fårö. Han hade laddat med diabilder på
många av Fårös bodar och deltagarna fick följa med på en tur runt hela Fårö. Stefan berättade
framförallt om de olika byggnadsstilar som finns på våra bodar där en knuttimrad bod var av
särskilt intresse och viktig att bevara för framtiden. Slutligen tackade ordförande Sabine Sten
alla som kommit och avslutade samvaron.

