
      Protokoll fört vid Askeby Hembygdsförenings årsmöte den 13 mars 2012. 

 

§ 1.  Den föreslagna dagordningen fastställdes. 

 

§ 2.  Mötet beslutades vara stadgeenligt utlyst. 

 

§ 3.  Till ordförande för mötet valdes Sven Hellström, och till sekreterare Leif Axelsson. 

 

§ 4.  Till protokolljusterare valdes Leif Andersson och Klas Andersson. 

 

§ 5.  Styrelsens ordförande Rolf Pettersson redogjorde för verksamheten under 2011 och 

        Björn Johansson för den ekonomiska ställningen (se bilagor). 

 

§ 6.  Revisorerna avgav sitt utlåtande och föreslog ansvarsfrihet. 

 

§ 7.  Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet. 

 

§ 8.  Rolf Pettersson har avböjt omval. Ordförandeposten är tills vidare vakant. 

 

§ 9.  Mötet beslutade att utöka antalet ersättare från 2 till 3 ledamöter i styrelsen. 

 

§10. Val av styrelseledamöter: 

        För 2 år valdes: Håkan Neckman, Inga-Britt Wendler och Leif Axelsson 

        samt ersättare för 1 år valdes: Maria Andersson, Kerstin Andersson (nyval) och 

        Gunilla Lindström Palmlöf (nyval) 

 

§11. Val av revisorer: 

        För 1 år valdes: Björn Johansson och Bengt (postis) Johansson. 

         samt ersättare för 1 år valdes: Doris Säf och Per Algegård. 

 

§12. Skötseln av Hembygdsgården Tallbacken: 

        Rolf Pettersson informerade om skötseln av Tallbacken, ”Byggbrothersgänget” står som         

        ansvariga, med Bengt (saabis) Johansson som sammankallande. Inge Säf hjälper till  

        med rabatter m.m. Styrelsen ser gärna att fler hjälper till med t.ex. tältresning, 

        uppsättning av bord och stolar och annat vid våra evenemang. 

 

§13. Till ombud till Hembygdsförbundet valdes Leif Axelsson. 

 

§14. Till Valberedning valdes Rolf Pettersson (sammankallande), Anita Sandberg 

        och Anders Wärnholm. 

 

§15. Årsavgiften beslutades att som tidigare utgöras av 75 kronor. 

 

§16. Styrelsen visade sitt förslag till program för år 2012, vilket antogs av mötet (se bilaga). 

        Mötet avtackade avgående ordföranden Rolf Pettersson efter 7 år i styrelsen samt 

        May-Gret Gustafsson efter ca 20 år i styrelsen med fina blombuketter.                                  

 

§17. Mötet avslutades. 

                                                                                                                    Askeby 13 mars 2012 

Justeras: Leif Andersson        Leif Axelsson, sek.        Klas Andersson            



  

 

                                                           

                                        

                 Leif Axelsson, sekreterare 

Justeras:        Bengt Johansson                                                                       Håkan Neckman 

                                             

 

 

 


