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Protokoll från årsmöte 2015-02-22
Plats: Fårö Bygdegård
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Mötet öppnas
Mötet oppnääes av ordft)rande Agneta Söderdahl som hälsade ett 40-tal medlemmar
$

1.

vä1komna.

mötet
$2. Val av ordförande och sekreterare lor

Till ordforande for mötet valdes Lennart Lindgren och till

sekreterare valdes Johan Aronsson

$3. Val av två justeringsPersoner

Till justeringsmän för mötet valdes Åke Kalström och Kaj Werkander.
$4. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
Årsmötet ansågs stadgeenligt utlyst
$5. Fastställande av dagordning
i punkt 16 ändrades året till 2016. Dagordningen fastställdes

och FårO Publiceringsfond
$6. Verksamhetsberättelser Fårö hembygdsförening

och Gunilla
Ågneta Söderdahl redogiorde Fårö hembygdsföienings verksamhetsberätteise
publiceringsfonds
verksamhetsberättelse.
Biogren redogj orde pårÖ
godkändes.
Verksamhetsberättelserna
och FårÖ Publiceringsfond.
$7. Ekonomiska berättelser Fårö hembygdsförening
och FårÖ
Ingrid Nyström redogjorde de ekonomisla berättelserna för Fårö hembygdsförening
Publiceringsfond.
$8. Revisionsberättelser
rättas från
Mötesordforanden läste upp valda delar ur revisionsberättelsen. Ett felaktigt ärtal
2011 till 2014.
$9. Fastställande av resultat- och balansräkning
respektive
Resultat- och balansräkningarna fastställdes. Fårö hembygdsförenings överskott
räkning'
ny
i
pårÖ publiceringsfonds underskott beslutades att föras över

för är 2014
$10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelserna

publiceringsfond beviljades
åtyr"lr.Åu i respektive Fårö hembygdsflorening och nårÖ
ansvarsfrihet för år 2014.
$11. Styrelsearvoden
Styrelsearvodena beslutades oförändrade.
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Plats: Fårö Bygdegård

Sid2av3

FårO Publiceringsfond, och
$12. Val av styrelseledamöter, Fårö hembygdsftirening och
revisorer
Val av styrelse Fårö hembygdsförening:
Ledamot: Carina Jansson (som kassör) tom2016 nyval
tom2016 nyval
Ledamot: Tonny Westerberg
tom20l6 omval
Ledamot: Lasse Broman

Val av styrelse pårÖ publiceringsfond:
tom 2015 omval
Ordförande : Gunilla Brogren
tom2016 omval
Ledamot: Lennart Lindgren
tom2016 omval
Ledamot: Ingvar Larsson
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: Allan Broman
Suppleant: Ragnar Kellström
Båt och Båthus: Ove Gustafsson

omval 1 år
omval 1 år
omval 1 år
omval 1 år
omval 1 år
omval I år
omval 1 år
nyval 1 ar
nyval 1 år
omval 1 år

till

Gotlands Hembygdsförbund
Årsmötet uppdrog åt styrelsen att utse ombud till Gotlands Hembygdsförbund.
$13. Val av ombud

$14. Val av ombud och styrelserepresentant till Fårö Framtid
Årsmötet uppdrog åt styrelsen att utse ombud och styrelserepresentant

till Fårö Framtid.

$15. Val av valberedning. Sammankallande (smk).
Val av valberedning:

Majvor Östergren (smk)
Lennart Lindgren
Ingvar Söderdahl

nyval
nyval
nyval

$16. Fastställande av årsavgift 2016

Årsmötet fastställde årsavgiften trll 125 :
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$17. Information från styrelsen

Agneta Söderdahl informerade om en förfrågan från Bungemuseet till Fårö hembygdsftrening
att överta ansvaret ftir Kyrkstallarna, samt lambgiftet och kyrkogården på Ryssnäs. Hon
vädjade även om stöd till föreningen i form av frivilliga insatser'
$18. Motioner

Inga motioner hade inkommit

till

arsmötet.

$19. Övrigafrägor
Inga övriga frågor hade anmälts.

Agneta Söderdahl: artackade avgående styresleledamöterna Ingrid Nyström och Ingvar
Söderdahl, avgående valberedningen Åke Didriksson, Arne Ekström och Ragnar Kellström
samt Lennart Lindgren för ordftirandeskapet under årets årsmöte.
$20. Mötet avslutas
Mötets ordft)rande Lennart Lindgren återlämnade klubban
som tackade alla för visat intresse och avslutade mötet.

till

ordfcirande Agneta Söderdahl

Därefter intogs kaffe och semla som Birgitta Gustafsson bakat. Efter kaffet höll Maj-Gun
Blomberg och Anders Lundkvist ett föredrag om Bungemuseet i backspegel och kristallkula
där de berättade om museets historia och planerna ftir framtiden.

Lennart Lindgren, årsmö

Aronsson, årsmötessekreterare
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