Protokoll från årsmöte 2021-04-11
Plats Fårö Kursgård Digerhuvud.
Närvarande 15 medlemmar.
§1.Mötet öppnades av ordförande Yngve Olsson som hälsade alla välkomna.
§2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Till ordförande för mötet valdes Britt Olsson och till sekreterare valdes Inger
Söderdahl.
§3.Val av två justerare.
Sabine Steen och Tage Olsson valdes till justerare av årsmötesprotokollet.
§4.Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst.
Årsmötet ansågs stadgeenligt utlyst.
§5. Faställande av dagordningen.
Dagordningen fastställdes.
§6. Verksamhetsberättelse Fårö Hembygdsförening och Fårö Publiceringsfond.
Yngve Olsson läser upp verksamhetsberättelserna som
godkändes av mötet och lades till handlingarna.
§7. Ekonomisk berättelse Fårö Hembygdsförening och Fårö Publiceringsfond.
Kassör Carina Jansson föredrog de ekonomiska berättelserna.
§8. Revisonsberättelser.

Eftersom varken Revisor Tore Karlstöm eller Lena korp deltog i mötet
redovisar Yngve både Hembygdsförening och Publiceringsfondens
revisonsberättelser som sedan lades till handlingarna.
§9. Fastställande av resultat och balansräkning.
Resultat och balansräkningarna faställdes.
§10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för är 2020.
Styrelserna i respektive Fårö Hembygdsförening och Fårö
Publiceringsfond beviljades ansvarsfrihet för år 2020.
§11. Styrelsearvoden.
Oförändrade ordförande har 1500 kr kassör 3000 kr
sekreterare 2000kr övriga ledamöten 500 kr.
§12. Val av styrelseledamöter, Fårö Hembygdsförening och Fårö
Publiceringsfond samt revisorer.
Fårö hembygdsförening.
Kassör Carina Jansson

omval 2 år.

Ledamot Tony Westerberg omval 2 år.
Ledamot Lars Broman

omval 2 år.

Fårö Publiceringsfond
Ordförande Lennart Edlund Nyval 2 år
Ledamot Gunilla Bogren

omval 1 år

Övriga val
Revisor Tore Karlström

omval 1 år

Revisor Lena Korp

omval 1 år

Suppleanter Ragnar Aronsson Ove Gustafsson omval 1 år.

§13. Val av ombud till Gotlands Hembygdsförbund.
Mötet ger styrelsen mandat att utse ombud.
§14.Val av valberedningen, Samankallande.
Omval Erik v Olsson.
Nyval Aina Hjärne och Jon Lofthus.
§15. Fastställande av årsavgifter 2022.
Årsavgiften är nu 150:- mötet beslöt oförändrat 2022.
§16. Information från Styrelsen.
Hembygdsförenings ordförande drar verksamhetsplan både för
Hembygdsföreningen och Publiceringsfonden för år 2021
som lite kommande information. Berättar även om planerna att
införskaffa en container för förvaring av Mölnarves alla saker.
Mötes Ordförande Britt Olsson informerar om Engelska kyrkogården
Engelska ambassaden har aviserat ett besök när pandemin är slut.
Frans Brozen tar upp frågan om Kutamora , Frans har ansvar för fortsatt
Utveckling, eventuellt en utgrävning, Sabine Steen har kontakter.
§17.Motioner.
Inga motioner hade inkommit till årsmötet.
§18. Övriga frågor.
Mötet diskuterade om man skall välja Fanbärare, Båthusvärd och
Stugfogde. Nuvarande Stugfogde Allan Broman var med på mötet
och erbjöd sig att försätta med uppdraget eftersom fanbärare och
båthusvärd ej var med på mötet kan man ta det som fyllnadsval.

Sabine Steen hade en fråga om Fårö Hembygdsförenings jul
hälsning Publiceringsfonden fanns inte med där.
§19. Mötet avslutas.
Mötets ordförande Britt Olsson avslutar mötet. Yngve Olsson tackar alla
visat intresse.

-----------------------------------------

----------------------------------------

Britt Olsson årsmötesordförande

Inger Söderdahl sekreterare

Justeras

------------------------------------------

--------------------------------------

Tage Olsson

Sabine Steen

