Årsmöte för Sproge Hembygdsförening
21/2 2005 i Sproge Församlingshem
Ca 25 medlemmar närvarande
Göran Olofsson hälsade alla välkomna och föreslog att vi i socknen har som motto:
”För Sproge i dåtid, nutid och framtid”
§1
Val av mötets ordförande samt sekreterare.
Göran Olofsson samt Sven-Eric Snoder valdes enhälligt.
§2
Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst.
Svar Ja. Kallelse utsänt 14 dagar innan årsmötet.
§3
Val av två justeringsmän.
Valdes Aina Mellin och Bo Olovsson.
§4
Styrelseberättelse.
Styrelseberättelsen är utskickad till medlemmarna tillsammans med kallelsen, men föredrogs
även på mötet. Kassören redovisade ekonomin. Föreningens behållning vid årsskiftet var ca
45.000sek. Sockenutvecklingsgruppens medel ingår i Hembygdsföreningens kassa.
§5
Revisionsberättelse.
Revisionsberättelsen upplästes.
§6
Ansvarsfrihet.
Revisorerna och mötesdeltagarna beviljade styrelsen ansvarfrihet för det gångna året.
§7
Val av styrelseledamöter:
Avgående: Sven-Eric Snoder och Johan Edberg, båda omvaldes på 2 år.
Som ersättare för Mikael Fardstedt som avsagt sig uppdraget, nyvaldes Bo Olovsson på 2 år.
Val av styrelsesuppleanter:
Lars Vistrand omvaldes på 2 år. Eva Wickman nyvaldes på 2 år.
§8
Val av ordförande på ett år.
Omvaldes Göran Olofsson för det kommande verksamhetsåret.
§9
Val av två revisorer på 1 år.
Omvaldes Tommy Gunnarsson och Villy Cedergren, samt Björn Sundström som ersättare.

§ 10
Beslöts att styrelsen utser ombud till Gotlands Hembygdsförbunds stämma.
§ 11
Val av tre ledamöter i valberedningen.
Två ledamöter väljs av Hembygdsföreningen och två ledamöter väljs av Sproge
Rödakorskrets. För Hembygdsföreningen valdes Rut Edberg och Margareta Lindström.
Sammankallande Kurt Eskedahl (Sproge Rödakorskrets)
§ 12
Fastställande av årsavgift.
Mötet beslöt att behålla samma avgift, 50sek/familj eller 35sek för enskild medlem.
§ 13
Styrelsens verksamhetsförslag.
Fotodokumentation – Rut Edberg fortsätter sitt gedigna arbete. Fotosamlingen och annat
material finns numera på CD-skiva.
Strandstädning i samverkan med Klaseföreningen och Samfälligheten.
Borumträffen, arrangeras som sedvanligt sista söndagen i juli.
Badplatsen, iordningsställs av Johan Edberg och Lars Vistrand.
Bygdespelet – Kronvallsknappen – anordnas under Medeltidsveckan tillsammans med Eksta
Hembygdsförening.
Änget. Överläggningar pågår med Länsstyrelsen, Svenska Naturskyddsföreningen och
Hembygdsföreningen, omkring ängets framtid. Området föreslås ingå i ett planerat
naturskyddsområde. Betesbidraget upphör, likaså Hembygdsföreningens åtagande. Antagligen
övergår ansvaret till länsstyrelsen, men Hembygdsföreningen blir en viktig
samverkanspartner.
Gränsvandringen runt socknen fortsätter tillsammans med Sproge Rödakorskrets.
Studiecirkel, med Gunnar Stenström som resurs planeras.
Info-tavla vid kyrkan, styrelsen kommer att anskaffa en ny inplastad.
Barnaktiviteter i samverkan med Sproge Rödakorskrets.
Resa till Lilla Karlsö planeras i maj/juni.
§ 14
Motioner
Inga motioner inkomna till årsmötet.
§ 15
Övriga frågor.
Göran Olofsson informerade om aktiviteter under Vikingaåret. Närmast (25/2), invigning av
prinsessan Viktoria, på Grogarnsberget i Östergarn. Där tänds en vårdkase, därefter skall
vårdkasar tändas runt hela ön under kvällen.
Diskuterades samverkansformer för Hembygdsföreningen och Sockenutvecklingsgruppen.
Hembygdsföreningen kan betraktas som en paraplyorganisation för olika aktivitetsgruppen
inom socknen. Hembygdsföreningen bör även vara aktiv omkring frågor gällande socknens
framtida utveckling.

Ulf Ebeling – sommarboende vid Borum – har utan kostnad gjort en förträfflig hemsida på
Internet för Hembygdsföreningen. Detta innebär att medlemmarna har tillgång till aktuell
information om Hembygdsföreningens arbete.
Kjell Olofsson lovade verka för att Pastoratet skaffar diskmaskin till Sproge Församlingshem.
§16
Mötet avslutades. De närvarande åt med god aptit av AnnMargrets mycket goda hembakade
smörgåstårtor.
Sproge 21/2 2005

Sven-Erik Snoder

Göran Olofsson
Ordförande

Justeras……………………………………………..justeras…………………………………
Aina Melin
Bo Olovsson

