Protokoll fört vid Bärfendals Hembygdsförenings årsmöte i
Hembygdsgården den 16 mars 2017.

Närvarande personer: 25 personer

§1. Ordföranden hälsade alla välkomna.
Årsmötet startade med ett föredrag av Per-Erik Korström.
som berättade om världsläget och det säkerhetspolitiska läget.
Ett mycket intressant föredrag.
Därefter blev det smörgåstårta, dricka, kaffe och kaka.
Årsmötesförhandlingar.
§2. Val av ordförande för mötet.
Lasse Sunesson blev vald.
§3. Val av sekreterare
Lisbeth Hansson blev vald.
§4. Val av justerare
Sten Osberg och Gunnel Persson.
§5. Fastställande av föredragningslista
Fastställde den.
§6. Godkännande av kallelsen
Godkändes
§7. Styrelsens verksamhetsberättelse
Lästes upp och godkändes och lades till handlingarna. Bil 1
§8. Ekonomiska redovisningar
Kassören föredrog balansräkningen, resultatrapporten och budget för
2017. Kassören föredrog också utfallet för 2016 med förklaringar.
Försäkringen i föreningen betalades inte in i förskott och att vi fått
5000 kronor mer i bidrag från kommunen 2016.
Inga övriga kommentarer. Bil 2-4

§9. Revisorernas berättelse
Gunnel Persson läste upp berättelsen. Inga kommentarer. Bil 5
§10. Styrelsens ansvarsfrihet
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2016.
§11. Valberedningens förslag till styrelse mm för 2017.
Valberedningens förslag drogs av Gunnel Fritzson.
Till styrelseordförande för 2017 valdes Lisbeth Hansson
Till kassaförvaltare Torbjörn Pettersson
Till ledamöter på två år valdes
Nils Engström omval
Anders Zettergren nyval
Till ledamöter på ett år valdes följande
Christer Börjesson fyllnadsval
Anders Persson
Ersättare på ett år valdes följande
Rose-Marie Janson och Danne Nilsson omval
Rolf Bjelm och Mikael Hjälmén nyval
Ledamöter invalda 2015 på två år
Torbjörn Pettersson och Kristin Zettergren
Revisorer på ett år valdes
Ordinarie
Gunnel Persson och Sven Karlsson omval
Ersättare
Eva Pettersson och Karl-Åke Rosén
Ombud till Bygdegårdarnas Distriktsstämma valdes
Ordinarie
Lisbeth Hansson och Rose-Marie Janson
Ersättare Mikael Hjälmén.

Ombud till Bohusläns Hembygdsförbunds stämma valdes
Ordinarie
Anders Zettergren
Ersättare
Lisbeth Hansson
Ledamöter till valberedningen valdes
Omvaldes sittande
Gunnel Fritzson sammankallande, Eva-Lotta Olsson och Linnea Rosé
§12. Information om arbetsgrupp/arbetsgrupper
Anders Persson föredrog de olika grupperna och vilka personer som
är ansvariga. Bil 6
§13. Fastställande av årsavgiften
100 kr/person
§14. Fastställande av hyror
Ingen förändring
§15. Information om 50 årsfirandet och om och tillbyggnad
Lisbeth informerade om att det skall bli en konsert i Bärfendals kyrka
med efterföljande buffé i Hembygdsgården den 19 maj. Kostnad per
person är två hundra konor som betalas in i förskott. Anmälan till
Lisbeth Hansson och Anders Persson mer info vid anmälan.
Nils Engström drog var vi står idag när det gäller om/tillbyggnad
vi har fått 50 000 från Thorden stiftelsen 2016. Föreningen har också sökt
pengar från Boverket för 2017.
§16. Väckta frågor på årsmötet
Margareta Nilsson Bottnelycke efterlyser gamla kort. Hon vill att vi hjälper
till att sprida detta så ingen kastar gamla kort.
Margareta tycker att vi skall uppmärksamma den 19 december för det var
Den 19 dec 1967 som avtalet skrevs och skolan blev Bärfendals
Hembygdsgård.

§17. Avslutning
Anders Persson avtackade Mikael Hjälmén som slutade som ordinarie
ledamot och blev ersättare.
Lisbeth Hansson avtackade Anders Persson som slutar som ordförande
med en bukett blommor.
Lisbeth Hansson tackade för förtroendet att bli ordförande för ett år och
lovade göra sitt bästa under året.
Som avslutning tackade Lisbeth de som kommit till årsmötet.

Bärfendal den 16 mars 2017
_______________________________
Lasse Sunesson
Ordförande

_________________________
Lisbeth Hansson
Sekreterare

___________________________
Sten Osberg Justerare

___________________________
Gunnel Persson Justerare

