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10 FEBRUARI 2018 KL. 14.00, NÄMDÖ HEMBYGDSGÅRD
1

Ordförande Christina Krook förklarade mötet öppnat.

2

Den föreslagna föredragningslistan godkändes.

3

Till mötesordförande valdes Christina Krook.

4

Till sekreterare på mötet valdes Vidar Hjertö.

5

Till att justera mötesprotokollet samt fungera som rösträknare valdes Victor Englund
och Lars Fogelberg.

6

Deltagarförteckning upprättades och röstlängd fastställdes.

7

Det fastställdes att årsmötet hade utlysts i enlighet med föreningsstadgarna.

8

Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning godkändes och lades till
handlingarna.
Det kunde konstateras att föreningens ekonomi är synnerligen god. Såväl Nämdödagen
som pubarna har inneburit bra inkomster.
Det diskuterades om huruvida årets Nämdödag hade slagit rekord med sitt netto på
drygt 104 000 kr.
Det informerades om kyrkoval i Hembygdsgården.
Likaså informerades om att en medlem, Gunilla Söderqvist, sitter i SIKO’s styrelse. Detta
innebär att föreningen för nödvändig information från SIKO.
Även Damlaget, motsvarighet till herrmiddagarna, har haft träffar i Hembygdsgården.

9

Karin Kjellsson kommenterade föreningens resultat- och balansräkning. Konstaterades
att många inte hade betalt medlemsavgiften för 2018. Många hade dessutom inte 		
meddelat ny mailadress, varför medlemsregistret inte är fullständigt.

10

Folke Procopé lade fram revisorernas berättelse.

11

Mötet fastställde årets resultat- och balansräkning.

12

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
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13

Årets vinst beslöts föras i ny räkning.

14

Styrelsens förslag till ny verksamhetsplan och budget godkändes. En tryckfelsnisse 		
hade gjort att felaktigt datum hade smugit sig in i verksamhetsplanen. Utredning om
färgsättning och belysning i Hembygdsgården skall genomföras. Dessutom ålades
styrelsen att utöka informationen till medlemmarna, för att öka engagemang och 		
samhörighet. I budgetdiskussionerna framgick att styrelsen avser att byta sparkonto till
konto i bank med sparränta.

15

Val av funktionärer

		

Till ordförande valdes Göran Görsson på 2 år

		

Till ledamot valdes Karin Kjellsson på 2 år

		

Till ledamot valdes Jon Fjärdhäll på 2 år

		

Till suppleant valdes Conny Mattsson på 1 år

		

Till suppleant valdes Lars Haeggström på 1 år

		

Till suppleant valdes Doris Eriksson på 1 år, adjungerad

		

Till ledamot valdes Carina Öhman på 1 år, adjungerad

		

Till revisorer omvaldes Folke Procopé och Ulf Haeggström på 1 år

		

Till revisorssuppleant valdes Urban Söderberg på 1 år

Till valberedning valdes Bibbi Walden, Per Fjärdhäll och Annika Wallin. Bibbi Walden som
sammankallande.
Till ombud för att bevaka möten i föreningar där Nämdö Hembygdsförening är medlem i
valdes Christina Krook och Malkolm Dixelius.
Ordförande tackade valberedningen för utfört arbete.
16

Motion hade inkommit om att lägga ut Nämdö Nu digitalt. Mötet beslöt att tidningen
skall läggas ut på hemsidan med viss fördröjning. Styrelsen och redaktionen
verkställer med lämplig fördröjning. Tidningen skall dessutom skickas till andra 		
föreningar för informationsutbyte.
Frågan om förändring av föreningens stadgar togs upp. Calle Bergsman reserverade
sig mot att detta behandlades i avsikt att ta första beslut på mötet, utan att detta
hade införts i mötets dagordning. Mötet beslöt att återremittera stadgarna till styrelsen
för justeringar. Styrelsen kallar till nytt möte. Datum som diskuterades var 2018-03-03,
före marspuben.
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17

Det rapporterades att Nord-Sydliga linjen har permanentats. Likaså meddelades att
Nämdö Skärgårds Intresseförening har lagts ner. En person som hade varit medlem i NSI
sa sig känna sig välkommen i Nämdö Hembygdsförening.

18

Bibbi Walden föreslog förändringar i valberedningens arbetssätt. Styrelsen tar sig 		
synpunkterna.
Yngve Hässler informerade om Nämdö Fibers framsteg med etapp 2. Det mesta kommer
att bli klart under 2018.
Krokviksvägen har beslutats och finansierats.
Lasse Höglund meddelade att brandskyddet i Hembygdsgården är bristfällig. Lasse kallas
till styrelsemöte för vidare bearbetning.
Solviks nya ägare avser att komma till marspuben 3/3 för att presentera sig, affär, krog
och bensinmack kommer att finnas till sommaren.
Kyrkan kommer att stängas för renovering under tiden 1 maj till sista september.
Mötet ansåg att mer information om föreningen och vad som pågår i Nämdöskärgården
borde läggas ut på hemsidan.
Likaså ansågs att Hembygdsgården borde utnyttjas mera.
Pubkurs efterfrågades.
Till vaktmästare valdes Petter Öhman, Karin Kjellsson och Christina Krook.
Vidar Hjertö avtackades när han avgick som sekreterare.

19

Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Vidar Hjertö

Justeras		

Victor Englund

				Lars Fogelberg
Mötesordförande Christina Krook
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