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§1. Mötet öppnas
Mötet öppnades av ordförande Sabine Sten som hälsade ett 50-tal medlemmar välkomna och
utlyste en tyst minut för hedersmedlemmen Zerny Jönsson som avlidit under det gångna året.
§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 Anna Gabrielsson 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 och Johan Aronsson redogjorde Fårö hembygdsförenings verksamhetsberättelse
och 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.
§8. Revisionsberättelser
Anna Ekström läste upp revisionsberättelsen.
§9. Fastställande av resultat- och balansräkning
Resultat- och balansräkningarna fastställdes. Fårö hembygdsförenings överskott respektive
FårÖ Publiceringsfonds underskott beslutades föras över i ny räkning.
§10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelserna för år 2011
Styrelserna i respektive Fårö hembygdsförening och FårÖ Publiceringsfond beviljades
ansvarsfrihet för år 2011.
§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: Agneta Söderdahl
tom 2013 nyval
Ledamot: Johan Aronsson
tom 2013 omval
Ledamot: Tage Olsson
tom 2013 omval
Ledamot: Anders Rutström
tom 2013 omval
Val av styrelse FårÖ Publiceringsfond:
Ordförande: Gunilla Brogren
tom 2012 omval
Ledamot: Sabine Sten
tom 2013 omval
Ledamot: Ingrid Nyström
tom 2013 omval
Övriga val:
Revisor: Tore Karlström
Revisor: Anna Ekström
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
omval 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.
§15. Val av valberedning. Sammankallande.
Val av valberedning:
Arne Ekström, sammankallande
omval
Ragnar Kellström
omval
Majvor Östergren
nyval
§16. Fastställande av årsavgift 2013
Årsmötet fastställde årsavgiften till 125:-/år samt engångsavgiften för ständigt medlemskap
till 1500:-.
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§17. Information från styrelsen
Sabine Sten redogjorde för det fortsatta arbetet med Fårö Museum och samarbetet med
Stiftelsen Bergmancenter på Fårö. På styrelsens uppdrag arbetar Kerstin Blomberg med
utställningen ”Barnet och Barndomen” och Gunilla Brogren med uppbyggandet av ett, för
Fårö Museum och Bergmancenter, gemensamt bibliotek. Sabine Sten lämnar sin plats i
samverkansgruppen, där även Johan Aronsson ingår, och styrelsen kommer att besätta hennes
plats med en ny representant.
§18. Motioner
Inga motioner hade inkommit till årsmötet.
§19. Övriga frågor
Lennart Lindgren: informerade om Fårö Utveckling AB, vilket är det bolag (med stark
Fåröanknytning) som nu tar över f.d. Västra skolan.
Nu söks bidrag på bred front för att kunna starta en ombyggnation i september 2012.
Ombyggnationen syftar till att öka byggnadens tillgänglighet och förse verksamheten för
Bergmancentret och Hembygdsföreningen med ändamålsenliga lokaler. För att fördjupa den
lokala förankringen kommer en nyemission att göras och köp av aktier erbjudas till
allmänheten. Information om detta kommer. Majvor Östergren påpekade att Fåröborna nu har
en bra chans att vara med och påverka utvecklingen av f.d. Västra skolan genom att köpa
aktier i Utvecklingsbolaget. Yngve Olsson ställde en fråga om det var möjligt för andra
föreningar/verksamheter att nyttja lokaler i skolan vilket Lennart Lindgren inte såg något
hinder i.
Johan Aronsson: avtackade på styrelsens vägnar avgående ordförande Sabine Sten med en
vacker lykta och Sabine utnämndes även till Ständig medlem i Fårö hembygdsförening.
Sabine Sten: överlämnade formellt ordförandeklubban till nyvalda ordförande Agneta
Söderdahl.
§20. Mötet avslutas
Ordförande Agneta Söderdahl avslutade mötet.
Därefter intogs kaffe och semla som Birgitta Gustafsson bakat. Efter kaffet kåserade Calle
Brobäck och berättade historier från bl.a. Fårö och Bunge.
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Lennart Lindgren, årsmötesordförande
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________________________________
Johan Aronsson, årsmötessekreterare

Justeras:

_______________________________
Anna Gabrielsson

________________________________
Åke Didriksson

