Protokoll fört vid Rätans hembygdsförenings årsmöte
den 8 maj 2019 kl 18.30 – 19.30
Plats: hembygdsgården
Närvarande: 19 personer.

§ 1 Ordförande Kent Rosenqvist hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2 Dagordningen godkändes med framflyttning av § 12b där Gunnar Andersson gav en
kort historik av hembygdsföreningens historia sedan start.
§ 3 Mötets utlysande befanns vara gjort i enlighet med stadgarna.
§ 4 a. Till ordförande för årsmötet valdes Gunnar Lundqvist
b till sekreterare valdes Kristina Nordenborg
c till justerare tillika rösträknare valdes Ingeborg Petrusson samt Carl-Johan
Nordgren.
§ 5 Röstlängden fastställdes och godkändes
§ 6 Kent Rosenqvist läste upp verksamhetsberättelsen för år 2018
Med tillägg på ledamot Elisabeth Kjellberg i berättelsen ang. styrelsen.
§ 7 Styrelsens balans- och resultatrapport för 2018 föredrogs med utgående saldo 31/12
2018 på 106 663,66
§ 8 Revisionsberättelsen föredrogs med förslag att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna året.
§ 9 Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet .
§ 10 Styrelsens båda förslag godtogs av årsmötet.:
a. Att höja medlemsavgiften till 100 kr per medlem och år
b. Värdegrunden för föreningen samt handlingsplan för värdegrundsarbetet
§ 11 Årsmötet beslutade att till ordförande välja Kent Rosenqvist tills vidare.
Årsmötet beslutade att till kassör välja Kent Rosenqvist på 2 år.
Till ledamot på två år valdes Carola Svedlund
Till ledamot på ett år valdes Uno Eriksson
Till suppleanter på 1 år valdes Göran Dahlin, Margareta Pluschke, Hanne Rosenqvist,
Elisabeth Kjellberg samt Anders Magnusson. Styrelsen utökades i och med detta med
en suppleant.
Ledamöter som ska ansvara för olika verksamhetsområden på hembygdsgården,

Utses av styrelsen.
Nyval av två revisorer på 1 år. Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att föreslå revisorer
Revisorssuppleant på 1 år . Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att föreslå suppleant
Till valberedningen valdes Gunnar Lundqvist på 1 år.
§ 12 Kent redogjorde för kommande aktiviteter på hembygdsgården under 2019.
Stefan Ström avtackades.
§ 13 Mötesordföranden lämnade över klubban till omvalde ordföranden Kent Rosenqvist
som tackade för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.

