
                     Sproge hembygdsförenings årsmöte 2018-02-21 

 

 
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet: Till mötesordförande valdes Göran 

Olofsson och till sekreterare valdes Bo Olovsson. 

2. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst: Frågan besvarades med ja. 

3. Val av två justeringspersoner: Monika Estevall och Lena Roberts valdes. 

4. Styrelseberättelse: Föredrogs av ordförande, ekonomin redovisades av kassören. 

Infotavlan vid kyrkan skall uppdateras, Anki Larsson är kontaktperson. Rut Edberg 

vill ha emmigrationsminnen och information och ev. bilder om Tjängdarve herrgård. 

5. Revisionsberättelse: Revisorn föredrog revisionsberättelsen och föreslog ansvarsfrihet 

för styrelsen för det gångna året. 

6. Fråga om ansvarsfrihet: Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 

7. Val av tre styrelseledamöter och en ersättare på 2 år. I tur att avgå är Göran Olofsson, 

Ruth Allgarde och Christina Lidqvist samt ersättare Annika Jörnemark. 

Omval på Göran Olofsson och Ruth Allgarde nyval på Bertil Jakobsson för Christina 

Lidqvist som avgår, omval på Annika Jörnemark som ersättare. 

8. Val av ordförande för det kommande verksamhetsåret: Till ordförande valdes Göran  

Olofsson. 

9. Val av två revisorer samt en ersättare på ett år: Avgående är Anders Rahnberg samt  

Håkan Larsson. Monika Holm suppleant. Omval på samtliga. 

10. Val av ombud till Gotlands hembygdsförbunds årsstämma: Styrelsen utser. 

11. Val av valberedning: Avgående är Rut Edberg och Aina Melin som samarbetar med 

röda korsets valberedning under ledning av Anneli Gunnarsson: Rut Edberg avgår, 

omval på Aina Melin nyval på Sven Allgarde, Anneli Gunnarsson är sammankallande. 

12. Fastställande av årsavgift: Styrelsen föreslår oförändrad årsavgift med 100:- per familj 

och 50:- per enskild medlem, möte beslutar oförändrade avgifter. 

13. Behandling av styrelsens verksamhetsförslag: Föreläsningar, strandstädning och 

badplatsskötsel, naturvandringar, cykelrally, filmvisning, Kronvallsaktivitet med 

Eksta. Nytt förslag, att kvällsmaten återupptas. 

14. Behandling av inkomna motioner: Inga motioner har inkommit. 

15. Övriga frågor: Inga. 

16. Mötets avslut: Ordföranden tackade för visat intresse och för kaffe med smörgåstårta 

som Röda Korset ordnat. 

 

 

 

 

 

 

               __________________                                  ___________________ 

              Göran Olofsson Ordf.                                    Bo Olovsson Sekr. 

 

 

 

      

______________________                               ___________________ 

            Monika Estevall Justerare                                 Lena Roberts Justerare 


