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Protokoll från årsmöte 2020-02-23
Plats: Fårö Bygdegård
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Niirvaro av 51 medlemmar
$1. Mötet öppnas
Mötet öppnades av ordftirande Agneta Söderdahl som hälsade medlemmarna välkomna.
$2. Val av ordforande och sekreterare för mötet

Till ordftirande för mötet valdes Lennart Lindgren och till

sekreterare valdes Johan Aronsson.

$3. Val av två justeringspersoner
Till justeringspersoner for mötet valdes Lena Axedin och Åke Kalstrom.
$4. Fråga om mötet iir stadgeenligt utlyst
Årsmötet ansågs stadgeenligt utlyst
$5. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

$6. Styrelsens förslag till stadgeändring i Stadgarnas $ 4 Föreningsmöten punkt 72"Yal av
ombud till Föreningen Fårö Framtid"
Agneta Söderdahl föredrog styrelsens förslag, bakgrund mm. Förslaget innebär att Fårö
Hembygdsförening inte längre skall utse en representant till Fårö Framtids styrelse. De båda
föreningama har inte längre gemensamma frågor varför behovet av nära samverkan spelat ut
sin roll.
Årsmötet beslutade att, för andragången, ställa sig bakom styrelsens förslag och ft)rslaget har
därmed vunnit laga kraft.
$7. Verksamhetsberättelser Fårö Hembygdsförening och FårÖ Publiceringsfond
Agneta Söderdahl föredrog Fårö Hembygdsftrenings verksamhetsberättelse.
I samband med detta tog hon upp problemet med fortsatt verksamhet på Fårö museum och
rollen och ansvaret för en kommande nyvald ordförande. Åtskilliga medlemmar uttalade sig,
bland andra Sabine Sten och Majvor Östergren från N{useigruppen. Ärsmötet ajournerade sig
och diskussion genomfördes i mindre grupper och det framfördes olika synpunkter i frågan.

Yngve Ohlsson ftireslog att museigruppen och styrelsen skyndsamt skulle träffas och
diskutera problemet. Ärsmötet återupptogs.
Gunilla Brogren loredrog FårO Publiceringsfonds verksamhetsberättelse samt
verksamhetsplan för 2020.
Verksamhetsberättelserna godkändes och lades

till handlingarna.
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$8. Ekonomiska berättelser Fårö Hembygdsförening och FårÖ Publiceringsfond.
Kassören Carina Jansson föredrog de ekonomiska berättelserna för Fårö Hembygdsförening

och ftir f'årÖ Publiceringsfond.
$9. Revisionsberättelser
Revisor Lena Korp läste upp valda delar ur revisionsberättelsen. Berättelsen lades

till

handlingarna.
$

10. Fastställande av resultat- och balansräkning

Resultat- och balansräkningarna fastställdes. Årsmötet beslutade att föra över Fårö
Hembygdsft)renings överskott och FårÖ Publiceringsfonds underskott i ny räkning.

for styrelserna ftir är 2019
Hembygdsftrening och f'årÖ publiceringsfond beviljades
i
respektive
Farö
Styrelserna
ansvarsfrihet för år 2019.
$11

. Fråga om ansvarsfrihet

$12. Styrelsearvoden
Årsmötet beslutade att styrelsearvodena skulle vara oftirändrade.
$13. Val av styrelseledamöter, Fårö Hembygdsförening och FfuÖ Publiceringsfond,
och revisorer

Val av styrelse Fårö Hembygdsft)rening:
tom årsmötet2022
Ordförande: Yngve Ohlsson
tom arsmötet2022
Ledamot: Inger Söderdahl
tom årsmötet2022
Ledamot: Tage Olsson
tom årsmötet2022
Ledamot: Anders Ruthström

nyval
nyval
omval
omval

Val av styrelse f'årÖ publiceringsfond:
omval 1 år
Ordforande: Gunilla Brogren
tom årsmötet2022 nyval
Ledamot: Micael Karlson
Övriga val:
Revisor: Tore Karlström
Revisor: Lena Korp
Revisorsuppleant : Ragnar Aronsson
Revisorsuppleant: Ove Gustafsson
Fanbärare: Bengt Östman
Suppleant: Ingvar Söderdahl
Stugfogde Mölnarve: Allan Broman
Suppleant : Ragnar Kellström
Båt och Båthus: Ove Gustafsson

omval
omval
omval
omval
omval
omval
omval
omval
omval
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1 år
1 år
1 år
1 år
1 år
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$14. Val av ombud till Gotlands Hembygdsförbunds årsmöte
Då årsmötet ägde rum samma dag som ft)reningens årsmöte, 2312, sä kunde ingen
representant för detta år väljas.
$15. Val av valberedning. Sammankallande (smk).
Val av valberedning:
omval
Frans Brozen (smk)

Erik W Ohlsson
Barbro Kalström
$

1

6. Fastställande av ärsav grft

omval
omval

202I

Årsmötet beslutade att fastställa årsavgiften

till

150 kronor per år.

$17. Information från styrelsen
Agneta Söderdahl informerade om styrelsens arbete tillsammans med
Samftillighetsföreningen avseende parkering vid Sjöräddningsmusöet och i området
däromkring. Hon informerade även om att el kommer att dras in i Sjöräddningsmusdet samt
att arbete med att rusta upp området runt Engelska kyrkogården kommer att behövas.
$18. Motioner

Inga motioner hade inkommit

till

årsmötet.

g19. Övriga frågor

Ar,tackning
Avgående ordförande Agneta Söderdahl och sekreterare Johan Aronsson avtackades ftir sina
åtta respektive tio år i styrelsen.
$20. Mötet avslutas
Mötets ordförande Lennart Lindgren återlämnade klubban till avgående ordförande Agneta
Söderdahl som tackade alla ftir visat intresse och avslutade mötet. Hon överlämnade därefter
klubban till den nyvalde ordföranden Yngve Ohlsson.
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Johan Aronssonlårs

.Iusteras:

.r

i{cr

Lena Axedin

"r,{Jag
Äke Kalström

4
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Efter avslutat möte så intogs sedan kaffe och tårta från Sylvis Döttrar som Agneta Söderdahl
och Johan Aronsson bjöd på och som avslutning höll professorn i byggnadsvård Tor Broström
ett intressant föredrag om hur det mer och mer forändrade klimatet påverkar gamla
byggnader.

