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Protokoll från årsmötet 201 6-02-28
Plats: Fårö Bygdegård
Mötesdeltagare: 49 medlemmar

S1. Mötet öppnas
Mötet öppnades av ordförande Agneta Söderdahl som hälsade alla vålkomna.

S 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande valdes Lennart Lindgren och till sekreterare valdes Lisa Kalström.

53. Val av två justerare
Tilljusterare valdes Lena Korp och Ake Didriksson.

S4. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
Arsmötet ansåg att mötet var utlyst stadgeenligt.

55. Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes med en förändring av punkt 16 där årtalet för årsavgiften ska vara2017.

56. Verksamhetsberättelse Fårö Hembygdsförening och FåÖ publiceringsfond.
Agneta Söderdahl redogjorde for Hembygdsföreningens verksamhetsberättelse och Gunilla
Brogren redovisade FårÖ publiceringsfonds verksamhetsberättelse. Gunilla berättade åven om hur

de olika bokförlagen kommit tillför att slutligen bli dagens Publiceringsfond. (Från 2009)
Verksamhetsberättelserna godkändes och lades till handlingarna.

57. Ekonomisk berättelse Fårö Hembygdsförening och FåÖ Publiceringsfond
Carina Jansson (Hembygdsföreningen)och lngrid Nyström (Publiceringsfonden) redogjorde för de
ekonomiska berättelserna.

58. Revisionsberättelsen
Mötesordförande läste upp delar av revisionsberättelsen.

59. Faställande av resultat- och balansräkning
Resultats- och balansräkningarna fastställdes. Fårö Hembygdsförenings underskott pä 23 264 kr
respektive FåÖ Publiceringsfonds överskott pä 21740, beslutades att föras över i ny räkning.

510. Fråga om ansvarsfrihet for styrelsen för år 2015
Styrelserna i respektive Fårö Hembygdsförening och FåÖ Publiceringsfond beviljades
ansvarsfrihet för år 2015.

511. Styrelsearvoden
Arsmötet beslutade att arvodena till styrelsen skulle vara oförändrade.
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g12. Val av styrelseledamöter Fårö Hembygdsförening, FåÖ Publiceringsfond och revisorer

Val av styrelse Fårö Hembygdsförening:

Ordförande Agneta Söderdahl - tom årsmötet 2018 omval
Ledamot Johan Aronsson - tom årsmöte 2018, omval
Ledamot Tage Olsson - tom årsmötet 2018, omval
Ledamot Anders Ruthström - tom årsmötet 2018, omval

Val av styrelse FåÖ Publiceringsfond:

Ordförande Gunilla Brogren - omval 1 år
Ledamot Agneta Söderdahl - tom årsmötet 2018, omval
Ledamot lngrid Nyström - tom årsmötet 2018, omval

Övriga val:

Revisor Tore Karlström - omval 1 år
Revisor Anna Söderdahl - omval 1 år
Revisorssuppleant Ragnar Aronsson - omval 1 år
Revisorssuppleant Ove Gustafsson - omval 1 år

Fanbärare Bengt Östman - omval 1 år
Suppleant lngvar Söderdahl - omval 1 år
Stugfogde Mölnarve Allan Broman - omval 1 år
Suppleant Ragnar Kellström - omval 1 år
Båt och båthus Ove Gustafsson - omval 1 år

513. Val av ombud tillGotlands Hembygdsförbund
Arsmötet uppdrog åt styrelsen att utse ombud till Gotlands Hembygdsförbund.

514. Val av styrelserepresentant till FåröFramtid
Arsmötet uppdrog åt styrelsen att utse representant till FåröFramtid.

515. Val av valberedning
Lennart Lindgren - 1 år (sammankallande)
MajvorÖstergren-1år
lngvarSöderdahl -1är

516. Fastställande av årsavgiften 2017
Arsmötet beslutade att avgiften pä 125 kr/år även ska gälla för 2017 '

S17. lnformation från styrelsen
Agneta Söderdahl informerade om hur ombyggnaden av Fårö Museum fortskrider samt att
receptionen snart är klar och den 1 juni beräknas hela projektet med ombyggnationen vara färdig.

Hon informerade vidare om kommande utställningar:
"Flyktingar från 1:a världskriget fram till idag" och "Om konst från Fårö - konstnärer i textil och trä"

Hon Oeiattade också om tankar från styrelsen vad gäller ombyggnad av Mölnarve, hur mycket ska

föreningen satsa itex avloppet.
Majvor-östergren har sagt ja till att vara adjungerad istyrelsen för att vara behjälplig med det
administrativa arbetet.
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Majvor Östergren och Sabine Steen informerade om en kommande utställning med arbetsnamn
"Vikingatida kvinnor och medeltida män - om hedningar och kristna på Fårö".

518. Motioner
Motion inlämnad av Britt och Yngve Ohlsson. "Varför har man två styrelser iföreningen"

Där man yrkar att:
- FåÖ Publiceringsfond blir en egen organisation eller
- FåÖ Publiceringsfond i sin helhet ingår i Fårö Hembygdsforeningen och därmed upplöses

Agneta redovisade styrelsens underlag till beslut och föreslog årsmötet att anse motionen
besvarad.

Arsmötet beslutade att anse motionen besvarad med styrelsens yttrande.

519. Övriga frågor
Osborn Nyström förslog att Mölnarve skulle säljas och att föreningen skulle bygga en ny lokal i

anslutning till Bygdegården.

Agneta Söderdahl avtackade Aina Hjärne avgående studieledare, Marcus Moström tackades för
sitt arbete med grafisk design och bildbearbetning av Hembygdsförenings medlemsskrift. Blommor
delades ut till Johan Aronsson som olyckligtvis skadat sin hand och Carina Jansson som nyligen
fyllt år. Slutligen avtackades Lennart Lindgren och Lisa Kalström för sitt uppdrag som ordförande
respektive sekreterare under årets årsmöte.

S20. Mötet avslutas
Mötesordförande Lennart Lindgren återlämnade klubban till ordförande Agneta Söderdahl som
tackade alla för visat intresse och avslutade mötet

Därefter intogs kaffe och semla som Birgitta Gustafsson och Anna Marie Annerhult bakat. Efter
kaffet kåserade Bison bland annat om sin karriär, från postiljon tilljournalist. Han blandade allvar
med humor och beråttade bland annat om sin tid som krigskorrespondent.
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Mötesordförande
Lennart Lindgren

Justerare
Lena Korp

Mötessekreterare
Liga Kalström 
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