Hembygdsgillet i Karlstad
Protokoll fört vid årsmöte för Hembygdsgillet i Karlstad söndagen den 14 februari 2016 kl. 17.00.
Plats: Gillestugan, Östra infarten, Karlstad
§1

Mötets öppnande och fråga om dess behöriga utlysande. Birgitta Nyström förklarade
mötet för öppnat och hälsade samtliga välkomna.

§2

Justering av röstlängd. Lista skickades runt för påskrift.

§3

Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställdes med tillägg av två punkter att
tas upp under §17 av Urban Fredholm: 1. Båtplatser och båtuppläggning på
Stenudden. 2. §2 moment 2 i stadgarna ska tillämpas. Fredholm ifrågasatte också
varför inte motionerna var daterade. Enligt föreslagen ändring av dagordningen
flyttades dessutom motion nr 2 att behandlas innan frågan om styrelsens
ansvarsfrihet.

§4

Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare, tillika rösträknare för mötet.
Lasse Jacobsson valdes till ordförande för mötet. Margareta Kamp valdes till
sekreterare (sittande), Lisbeth Gruvholm och Leif Hultman valdes till protokolljusterare
tillika rösträknare.

§5

Föredragning av
a) Verksamhetsberättelse. Tid avsattes för genomläsning av
verksamhetsberättelserna och desamma godkändes.
b) Bokslut och kassarapport. Bengt Carlsson föredrog bokslut och kassarapport. Andy
Hawelka ifrågasatte värdet på föreningens fastigheter. Eva Jacobsson föredrog
bakgrunden till fastställda beloppet som gjordes för cirka 30 år sedan. Lasse
Jacobsson klargjorde skillnaden mellan bokfört värde, marknadsvärde och
taxeringsvärde. Bokslut och kassarapport godkändes.
c) Revisionsberättelse. Tina Eriksson och Per-Olof Svensson föredrog
revisionsberättelsen. Godkändes.
Motion nr 2 som bland annat behandlade frågan om ansvarsfrihet för det gångna året
togs upp. Motionen avslogs.

§6

Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen. Mötet beviljade enhälligt den
avgående styrelsen ansvarsfrihet.

§7

Motioner och propositioner, se bilaga. Motionerna lästes upp och följdes av
förtydliganden och åsiktsväxlingar av mötets deltagare. Mona Fager skickade runt
foton tagna på Stenudden 14 februari. Mötets beslut blev som följer:
Nr.1 : avslogs.
Nr.2: Se ovan §5

Nr.3 Efter votering där 40 personer röstade för avslag av motionen och sju för bifall av
motionen avslogs motionen.
Nr. 4 och nr. 7 slogs ihop. Motionerna avslogs.
Nr.5 Motionen avslogs.
Nr.6 Motionen avslogs.
Nr.8 Bifall enligt styrelsens svar till motionsställaren. Stenuddenkommittén ska komma
med förslag till halvårsmötet 2016.
Proposition
Styrelsens proposition avseende medlemspriser vid bokningar av Gillestugan och
Stenudden. Birgitta Nyström gjorde en justering av styrelsens proposition. Mötet
godkände enhälligt den justerade propositionen.
§8

Beslut avseende ekonomi
a) Medlemsavgifter för nästkommande kalenderår, 2017. Medlemsavgifterna enligt
bilaga fastställdes.
b) Övriga avgifter och ersättningar, för innevarande verksamhetsår. Övriga avgifter
och ersättningar godkändes av mötet.
c) Innevarande års budget. Framfördes önskemål om att dansbanan på Stenudden
ska renoveras. Yrkades att utgifterna för underhåll på Stenudden ska höjas med
10.000:- till 25.000:- vilket godkändes.

§9

Presentation av nya medlemmar. Sasja Davidsson-Nyström presenterades.

§10

Fastställande av antal styrelsemedlemmar för innevarande verksamhetsår. Fastställdes
att styrelsen även i fortsättningen ska bestå av sju ordinarie ledamöter och två
suppleanter.

§11

Fastställande av sektioner för innevarande verksamhetsår. Föreningen har utökats
med ytterligare en sektion, barnsektionen. Mötet fastställde därmed åtta sektioner:
barn, dans, musik, kör, hård- och mjukslöjd, Gillestugekommittén och
Stenuddenkommittén.

§12

Val av ordförande enligt § 4 moment 2: omval Birgitta Nyström.

§13

Val av övriga styrelseledamöter enligt § 4 moment 2: vice ordförande Annica LöfdahlHultman, kassör Bengt Carlsson på ett år, Sasja Davidsson-Nyström ordinarie ledamot
ett år, därefter övertar Sasja uppdraget som föreningens kassör. Suppleanter för ett år
omval av Bibbe-Lott Åsbom Kunze och nyval av Karolina Lindgren.

§14

Val av 2 revisorer och 1 revisorssuppleant. Omval Tina Eriksson och Per-Olof Eriksson,
revisorssuppleant Lisbeth Gruvholm.

§15

Val av övriga funktionärer
Musikledare: Johanna Andrén,
Dans: Bibbe-Lott Åsbom Kunze,
Barnsektion: Bibbe-Lott Åsbom Kunze
Kör: Gunnel Holmgren
Mjukslöjd: Ann Gullbrandsson,
Hårdslöjd: Bengt Skoglund,
Gillestugekommittén: Georg Kunze, Leif Hultman, Lena Andersson/Ann
Gullbrandsson.
Stenuddenkommittén: Britt-Marie Andersson, Per Andersson, Hans-Erik Persson,
Hans Andersson, Urban Fredholm.
Bokningsansvarig Gillestugan: Ann Gullbrandsson, Lena Andersson
Bokningsansvarig Stenudden: Kickan Fredholm, Monica Kull.

§16

Val av valberedning: Valberedningen: Britt-Marie Andersson (sammankallande), Johan
Kunze och Elisabet Jarvid

§17

Under punkt 3 anmälda ärenden. Information från Urban Fredholm.
Urban Fredholm drar historik för föreningens verksamhet, innehållande bland annat
fakta om hur de båda fastigheterna Stenudden och Gillestugan införskaffades.
Urban Fredholm har sett att det finns sex båtplatser i sjön vid Stenudden och tolv
båtar på land. Fredholm föreslår att båtägarna tar hem sina båtar till sina respektive
tomter.
Fredholm upplyser dessutom om att om man enligt föreningens stadgar §2 moment 2
kan uteslutas ur föreningen om man skadar föreningens verksamhet. Han manade
därför till försiktighet när man uttalar sig.

§18

Avslutning. Birgitta Nyström tackade Lasse Jacobsson för ordförandeskapet under
årsmötet. Dessutom avtackades Britt-Marie Andersson som avgick som vice
ordförande, Hans Andersson för sitt arbete med gillestugekommittén samt Lena
Andersson och Ann Gullbrandsson som avgick ur valberedningen. Hon tackade
därefter de församlade, bjöd in till kaffe och smörgås och förklarade mötet för
avslutat.

_____________________________
ordförande för mötet §5-§17,
Lasse Jacobsson
_____________________________
sekreterare, Margareta Kamp

_____________________________
ordförande, Birgitta Nyström

_____________________________
protokolljusterare, Lisbeth Gruvholm

_____________________________
protokolljusterare, Leif Hultman

