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FARO HEMBYGDSFORENING 

Protokoll från årsmöte 2023-02-26 i Fårö Hembygdsförening org 834001-0845 

Plats Fårö Bygdegård. 

Närvarande 31 medlemmar. 

§1.Mötet öppnades av ordförande Yngve Jsson som hälsade alla välkomna.

§2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

Till ordförande för mötet valdes Franz Brozen och till sekreterare valdes

Inger Söderdahl. 

§3. Kan vi anse att mötet är stadgeenligt utlyst.

Mötet är enligt stadgarna utlyst rätt. 

§4. Godkännande av dagordningen.

Dagordningen godkänndes. 

§.5 Val av två justerare.

Siv Söderdahl och Laila Persson valdes till justerare av årsmötesprotokollet.

§6. Styrelsens Årsberättelse.

Tekniken fungerade ej så Yngve Ohlsson drar Fårö Hembygds Förenings 

verksamhetsberättelse, den har varit utlagd på hemsidan och finns i 

papperform på mötet. Ordförande för Fårö publiceringsfond Lennart 

Edlund redovisar publiceringsfondens årsberättelse. 



§7. Ekonomiberättelse.

Carina Jansson förenings kassör redovisar ekonomi berättelserna börjar 

med den gemensamma för både Fårö Hembygdsförening samt publicering

fonden. Det finns även redovisat var för sig. 

§8. Revisionsberättelse.

Lena Korp redovisar för den och läser upp att den är godkänd. 

Tore Kalström kunde ej medverka i mötet. 

§9. Ansvarsfrihet för styrelsen.

Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet både i Fårö hembygdsförening och 

Fårö Publiceringsfond. 

§10. Styrelsearvoden.

Carina redovisar arvoden för styrelsen Ordförande Yngve Ohlsson 

2000: - Kassör Carina 3000: - Sekreterare Inger 2000: - övriga 

ledamöter 500: - Publiceringsfondens ordförande 1500: - övriga 800: -. 

§11. Val av styrelseledamöter för 2 år.

Kassör Carina Jansson ledamot Lasse Broman samt Lars kruthof väljs på 

2 år. 

§12. Val av 2 revisorer och en ersättare på 1 år.

Omval på Tore Kalström och Lena Korp även på suppleant Ragnar 

Aronsson. 

§13. Val av ledamöten till Publiceringsfonden

Lennart Edlund omvaldes till ordförande Gunilla Bogren och Kerstin 

Blomberg ingår i styrelsen väljs på 2 år Mickael Carlsson har ett år kvar. 



§14. Val av ombud till Gotlands hembygds Förbund.

Styrelsen i Fårö Hembygdsförening utser ombud. 

§15. Fasthållande av årsavgift för 2024.

Mötet fastslog oförändrad avgift. 

§16. Behandling av styrelsens förslag.

Mötet tar upp att man måste jobba för att Fårö Hembygdsförening 

Och Fårö Publiceringsfond skall ha samma stadgar det finns bara 

ett Org. Nr och stadgarna bör vara samma, 

mötet tillsätter en kommitte och ber om frivilliga till uppgiften. 

Hf?4.J.5 
Lennart Edlund ber om att få förankra det i sin styrelse. � 

Rosengren ställer sig till förfogande Carina Jansson kan även 

medverka samt Siv Söderdahl gruppen skall jobba vidare i frågan. 

§17. Inkomna motioner.

Inga inkomna. 

§ 18. Val av 3 st till valberedningen varav en sammankallande.

J.t,qvs-
H.a.&5e Rosengren Jon Lofhtus samt Lisa Kalström. Hans blir 

sammankallande. 



§19. Övriga Frågor

Publiceringsfondens Ordförande Lennart Edlund ber om hjälp för att få 

upp hyllor i bokförrådet. Lennart Thulin ställer frågan om hur många 

medlemmar förening har får till svar att det i dags datum är 520 st. 

Yngve Ohlsson ber om hjälp till nya besöksplatser och även om hjälp till 

underhåll av förenings platser och saker, önskar även fler friviliga till 

Museet öppettider i sommar. 

Frans gör ett slag för Gotlands utvecklingsbolag i samverkan samt en kurs 

i att må bra under våren, finns både pengar att söka och utvecklings 

möjligheter för Fårö . 

Lennart Edlund berättar att man planerar kulturvandringar i sommar. 

Jl1/4NS 
Sabina Steen frågar om byggloven runt Natens Hus, �e Rosengren 

vet hur planeringen ser ut och svarar på frågan, pratar �ven om 

bygde rådet. 

§20. Avslutning.

Mötets Ordförande Franz Brozen tackar för förtroendet att vara 

ordförande och avslutar mötet. Det bjuds på kaffe och semla Lars 

Kruthof underhåller på gamla musikinstrument och berättar om 

dem. 
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