NÄMDÖ

HEMBYGDSFÖRENING

ÅRSMÖTE

1 FEBRUARI 2020 KL. 14.00, NÄMDÖ HEMBYGDSGÅRD
Mötet inleddes med en tyst minut och en tanke, på de medlemmar som gått bort under 2020.
1

Ordförande Göran Görsson förklarade mötet öppnat.

2

Den föreslagna dagordningen godkändes.

3

Till mötesordförande valdes Malcolm Dixelius.

4

Till sekreterare på mötet valdes Bo Heierson.

5

Till att justera mötesprotokollet och tillika agera rösträknare, valdes Calle Bergsman
och Stefan Holmér.

6

Deltagarförteckning upprättades och röstlängd fastställdes.

7

Det fastställdes att årsmötet hade utlysts i enlighet med föreningsstadgarna.

8

Styrelsens verksamhetsberättelse (se bilaga) drogs av Göran Görsson. Till protokollet
bifogas också ”Verksamhetsberättelse Nämdö bibliotek 2019” som bilaga.

9

Karin Kjellsson redogjorde för resultat- och balansräkning.

10

Revisor Folke Procopé läste sista stycket i Revisonsberättelsen.

11

Resultat- och balansräkningen fastställdes.

12

Årsmötet beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2019.

13

Beslut om att resultatet överförs i ny räkning.

14

Göran Görsson drog Verksamhetsplan för 2020. Denna kompletterades med ”Förslag
till Verksamhetsplan 2020, Nämdö bibliotek”. Verksamhetsplanen fastställdes. Budgeten
2020 framlades och fastställdes. Se bilagor.
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15

Sittande och val av nya funktionärer

Ordförande				

Göran Görsson (omval 2 år)

Ordinarie Ledamöter		

Stefan Walden (1 år kvar)

						

Lotten Hjelm (1 år kvar)

						

Lasse Haeggström (nyval 2 år)

						

Karin Kjellsson (omval 2 år)

Suppleanter			

Anders Heierson (nyval 1 år)

						

Ewa Dahlgren (nyval 1 år)

						

Doris Eriksson (nyval 1 år)

Revisorer				

Ulf Haeggström, ordinarie (omval 1 år)

						

Anne Horngren (nyval 1 år)

						

Urban Söderberg, suppleant (omval 1 år)

						

Nilla Söderkvist, suppleant (nyval 1 år)

Valberedningen			

Per Fjärdhäll, sammankallande (omval 1 år)

						

Anna Horngren (nyval 1 år)

						

Jesper Skogsryd (nyval 1 år)

						

Annika Wallin (omval 1 år)

						
Ombud till föreningar som
hembygdsföreningen är		
ansluten till

Malcolm Dixelius, SIKO
Nilla Söderqvist, SIKO

När det gäller Skärgårdrådet fick styrelsen i uppdrag att säkerställa att minst en från
styrelsen och ytterligare en medlem är med på Skärgårdsrådets möten
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16

Motioner och andra frågor som hänskjutits till årsmötet.
Bibi Walden drog ett förslag från Valberedning, att sammankallande (kontaktperson)
för varje arbetsgrupp bjuds in till minst ett Styrelsemöte för att informera Styrelsen,
om gruppens arbete och resultat. Detta för att Styrelsen ska få en överblick om vad
sker inom arbetsgrupperna och föreningen. Mötet tyckte det var ett bra förslag och
Styrelsen kommer genomföra förslaget.
Calle Bergsman efterfrågade ett klargörande, för vilka kriterier som gäller, avseende
länkar till företag på Hembygdsföreningen hemsida. Efter en diskussion beslutades
följande: Hemsidan ska endast innehålla förenings- och samhällsinformation; 		
information om kommersiella företag sker via länkar till andra sajter, som ”Nämdö nu”,
Nämdö fiber” och ”Nämdöskärgårdens företagarförening”.

17-18 Rapporter och övriga frågor
Hembygdsföreningens Ordförande Göran Görsson tackade avgående funktioner för ett
väl utfört arbete.
En diskussion om ”Utveckling av skolhuset inkl. biblioteket” utmynnade i att det tillsattes
en arbetsgrupp avseende denna fråga. Malcolm Dixelius utsågs som sammankallande
för arbetsgruppen.
Frågan om Björkviks Bryggas framtid, ska drivas i Sikos Styrelse.
Föreningen ska stödja Runmarö Hembygdsförenings i arbetet med att få Runmarö Kanal
renoverad.
För deltagare i Kursen ”Mer Digitalt för 65+”, ska föreningen se om man kan ordna 		
Taxibåt för samåkning till kursen.
Styrelsen fick i uppdrag att ta fram fler representanter till SIKO:s årsmöte 15-16/2, utöver
de två Ombud som redan är anmälda.
Malcolm Dixelius informerade om SIKO:s Projekt ”En levande Skärgård”.” Malcolms 		
förslag var att Hembygdsföreningen bjuder in till ett Seminarium i Hembygdsgården för
presentation om Projektet. Styrelsen fick i uppdrag att hitta lämpligt datum.
Frågan om en Julmarknad i samband med Julpuben diskuterades och stämman tyckte
det var ett bra förslag. Louise Berg blir ansvarig för en arbetsgrupp.
Barbro Bengtsson informerade att det finns intresse att sammanställa information
om gravplatserna på Nämdö kyrkogård. En arbetsgrupp med Barbro som 			
sammankallende utsågs.
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Följande arbetsgrupper (med sammankallande) kommer under 2020 finnas.  
		

Björkviks Brygga			

Nilla Söderqvist

		

Bryggor och Båtplatser		

Stefan Walden

		

Drift och Underhåll			

Lars Haeggström

		Hemsidan				Karin Kjellson
		

Nämdö Kykogårds historia

Barbro Bengtsson

		Nämdö Nu				Carina Öhman
		Nämdödagen			Göran Görsson
		Pub					Annica Nilsson
		

Ungdomsverksamhet		

Gustav Hjelm

		

Utveckling av Skolhuset		

Malcolm Dixelius

Intresserade att ingå i någon arbetsgrupp kontaktar sammankallande.

19

Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet		

Bo Heierson

Justeras			Calle Bergsman
				Stefan Holmér

Mötesordförande 		

Malcolm Dixelius

SID 4 AV 4

