Protokoll fört vid årsmöte i Hemmesjö hembygdsförening den 2 april 2017 kl. 14 i Risingegården.

Årsmötet öppnades av Claes Lissing som hälsade ca 30 medlemmar välkomna. Före årsmötet
spelade och sjöng Dan Krantz och ledde allsång med gamla skolsånger. Därefter bjöds det på
söndagskaffe.
Årsmötet inleddes med minnesord över nyligen bortgångna styrelsemedlemmarna Onni
Thunell och Monica Olsson.
1. Som ordförande och sekreterare för mötet valdes Claes Lissing och Patrik Geijersson.
2. Beslutades att årsmötet varit utlyst enligt stadgarna.
3. Som justeringsmän valdes Ingegerd och Johnny Boman.
4. Styrelsens årsberättelse gicks igenom och lades till handlingarna med ett godkännande.
5. Revisionsberättelsen föredrogs. Revisionsberättelsen lades till handlingarna med ett
godkännande.
6. Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
7. Som ordförande i styrelsen på 1 år omvaldes Claes Lissing.
8. Som ledamöter i styrelsen på 2 år omvaldes Patrik Geijersson, Birgitta Jakobsson och MayBrith Gustafsson. Som ledamot i styrelsen nyvaldes Peter Andersson på 2 år. Efter Sven-Olov
Wargklev som avsagt sig omval gjordes fyllnadsval av Ulla Tuvner på 1 år.
Styrelsen består därmed av de under paragraf 7 och 8 uppräknade samt valda sedan årsmötet
2016 Lars Bengts, Marie-Louise Jimson, Tomas Lasson, Rita Stier och Ingalill Olsson.
9. Som revisorer på 1 år omvaldes Ulf Petersson och nyvaldes Anders Gerestrand efter Johan
Lind som avsagt sig omval.
10. Som revisorssuppleanter på 1 år omvaldes Jan-Åke Jakobsson och Jan-Erik Svärd.
11. Årsmötet beslutade att styrelsen utser ombud till Kronobergs läns hembygdsförbunds årsmöte.
12. Som valberedning omvaldes Jan-Erik Svärd. Därmed finns två vakanser i valberedningen.
13. Styrelsen föreslog årsmötet att från och med 2018 höja årsavgiften till 100 kr. Motiveringen var
att årsavgiften legat stilla sedan 1996, att medlemsavgifterna motsvarar ca hälften av
föreningens kostnader under ett normalår samt att föreningen bjuder på förtäring i stället för att
hantera kontanter.
Vid efterföljande diskussion uppstod ett motförslag om att behålla nuvarande medlemsavgift
med motiveringen att föreningen har ett stort kapital. Omröstningen utföll så att årsmötet
beslutade att höja årsavgiften för 2018 till 100 kronor per person.

14. Övriga frågor. Claes Lissing informerade något om den planerade verksamheten för 2017.
Britt-Mari Thunell fick ta emot blommor i samband med Onni Thunells bortgång. Claes
Lissing uppvaktades med en blomsterkorg.
Stort tack för arbetet i Hemmesjö hembygdsförening framfördes till avgående
styrelsemedlemmen Sven-Olov Wargklev och revisorn Johan Lind.
15. Claes Lissing förklarade årsmötet avslutat.
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