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§1. Mötet öppnas 
Mötet öppnades av ordförande Sabine Sten som hälsade 50 medlemmar välkomna och utlyste 
en tyst minut för hedersmedlemmarna P-O Grönlund och Barbro Karlsson som avlidit under 
det gångna året. 
 
§2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Till ordförande för mötet valdes Petter W Rimfors och till sekreterare valdes Johan Aronsson 
 
§3. Val av två justeringspersoner 
Till justeringsmän för mötet valdes Lillemor Broman och Åke Didriksson 
 
§4. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst 
Årsmötet ansågs stadgeenligt utlyst 
 
§5. Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes 
 
§6. Verksamhetsberättelser Fårö hembygdsförening och FårÖ Publiceringsfond 
Sabine Sten läste upp Fårö hembygdsförenings verksamhetsberättelse och Gunilla Brogren 
läste upp FårÖ Publiceringsfonds verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelserna 
godkändes. 
 
§7. Ekonomiska berättelser Fårö hembygdsförening och FårÖ Publiceringsfond. 
Ingrid Nyström läste upp de ekonomiska berättelserna för Fårö hembygdsförening och FårÖ 
Publiceringsfond. 
 
§8. Revisionsberättelser 
Katarina Nilsson läste upp revisionsberättelserna. 
 
§9. Fastställande av resultat- och balansräkning 
Resultat- och balansräkningarna fastställdes. 
 
§10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelserna för år 2010 
Styrelserna i respektive Fårö hembygdsförening och FårÖ Publiceringsfond beviljades 
ansvarsfrihet för år 2010. 
 
§11. Styrelsearvoden 
Styrelsearvoden beslutades oförändrade. 
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§12. Val av styrelseledamöter, Fårö hembygdsförening och FårÖ Publiceringsfond, och 
revisorer 
Val av styrelse Fårö hembygdsförening: 
Ordförande: Sabine Sten  tom 2012 omval 
Ledamot: Ingvar Söderdahl tom 2011 omval 
Ledamot: Ingrid Nyström  tom 2012 omval 
Ledamot: John Nordberg  tom 2012 omval 
 
Val av styrelse FårÖ Publiceringsfond: 
Ordförande: Gunilla Brogren tom 2011 omval 
Ledamot: Lennart Lindgren tom 2012 nyval 
Ledamot: Ingvar Larsson  tom 2012 omval 
 
Övriga val: 
Revisor: Tore Karlström  nyval 
Revisor: Anna Ekström  nyval 
Revisorsuppleant: Ragnar Aronsson nyval 
Revisorsuppleant: Ove Gustafsson omval 
Studieledare:Aina Hjärne  omval 
Fanbärare: Bengt Östman  omval 
Suppleant: Ingvar Söderdahl omval 
Stugfogde Mölnarve: Ragnar Kellström omval 
Suppleant: Allan Broman  omval 
Båt och Båthus: Ove Gustafsson omval 
 
§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 till Fårö Framtid. 
 
§15. Val av tre ledamöter i valberedning. Sammankallande. 
Val av valberedning:  
Arne Ekström, sammankallande  omval 
Sissi Jönsson   omval 
Ragnar Kellström  omval 
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§16. Fastställande av årsavgift 2012 
Årsmötet fastställde årsavgiften till 100:-/år. 
 
§17. Information från styrelsen 
Fårö hembygdsförening: Sabine Sten redogjorde för arbetet med Fårö Museum och 
samarbetet med Stiftelsen Bergmancenter på Fårö bl.a. avseende ansökan om medel hos 
Leader Gotland. 
FårÖ Publiceringsfond: Gunilla Brogren redogjorde för Publiceringsfondens verksamhet där 
arbetet att bygga upp ett bibliotek i Fårö Museum/Bergmancenter är en viktig kommande 
uppgift.  
 
§18. Motioner 
Gunilla Brogren: Förslag om att bilda en Bildkommitté vars syfte skulle vara att identifiera 
personer, skapa ordning i fotosamlingarna och berätta historier kring foton. Ordföranden läste 
upp motionen. Årsmötet uppdrog åt styrelsen att skapa en Bildkommitté bestående av fem 
personer varav en sammankallande. 
 
§19. Övriga frågor 
Agneta Söderdahl: Väckte en fråga till Publiceringsfonden om att göra en sammanställning av 
dikter skrivna av Ture Eriksson. Gunilla Brogren menade att det är viktigt att det finns ett 
intresse för en sådan satsning. Osborne Nyström menade att dikterna är värda att publiceras. 
Ingvar Larsson menade att det är svårt att sälja dikter. Årsmötet uppdrog åt 
Publiceringsfonden att ta med frågan. 
 
Agneta Söderdahl: Väckte en fråga till den blivande Bildkommittén om att även ta tillvara 
moderna foton från 50/60/70-talen. Gunilla Brogren menade att det är viktigt att komma ihåg 
även denna tid. Aina Hjärne menade att dagens nutid är framtidens historia. Årsmötet uppdrog 
åt den blivande Bildkommittén att ta med frågan. 
 
Nisse Nilsson: Efterlyste att i Årsskriften ta med foton och namn på alla som jobbar i våra 
olika projekt. 
 
Gunilla Brogren: Avtackade Majvor Östergren för hennes arbete i FårÖ Publiceringsfond. 
 
Sabine Sten: Avtackade Katarina Nilsson och Britt Carlsson för deras arbete som revisorer 
och hon tackade även mötets ordförande Petter W Rimfors. 
 
§20. Mötet avslutas 
Ordföranden avslutade mötet och tackade för förtroendet. 
 
Därefter intogs kaffe och semla som Birgitta Olsson bakat. Årets föredragshållare var Tonny 
Westerberg som höll en intressant föreläsning om gamla foton från Fårösund och Fårö.  
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_______________________________  ________________________________ 
Petter W Rimfors, årsmötesordförande  Johan Aronsson, årsmötessekreterare 
 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
_______________________________  ________________________________ 
Lillemor Broman   Åke Didriksson 
 


