Årsmöte Säby hembygdsförening 20160313
Mötet öppnades av Catharina Hallström, som hälsade 16 medlemmar välkomna.
Därefter hölls en tyst minut för Ragnar Eriksson, som avled under 2015.

§1
Till ordförande för mötet valdes Catharina Hallström och till sekreterare Ulla Andersson
§2
Frågan om kallelsen utsänts i enlighet med stadgarna besvarades med ja
§3
Till att justera protokollet valdes Sonja Johansson och Gun Strandberg
§4
Verksamhetsberättelsen för 2015 upplästes av ordförande och godkändes
§5
Preliminärt förslag till årets programverksamhet godkändes
§6
Felix Schönberg redogjorde för föreningens ekonomi och Gunnar Enghamre läste upp
revisionsberättelsen. Båda godkändes
§7
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet
§8
Catharina Hallström valdes till ordförande för 2016
§9
Till ny ledamot i styrelsen valdes Ann Humble. Ulla Gustavsson avgår. Felix Schönberg och
Ulla Andersson omvaldes på två år. Suppleantposten är vakant.
§10
Till revisor omvaldes Calle Eriksson och Gunnar Enghamre med Kurt Larsson som suppleant
§11
Styrelsen utser vid varje tillfälle ombud att externt representera Säby hembygdsförenig
§12
Till valberedning omvaldes Inger Karlsson och Gerd Torelli
§13
Årsavgiften förblir oförändrad för 2016-03-14

§14
Inga motioner hade inkommit

Övriga frågor
Ingvar
- har ansökt om föreningsbidrag för framställning av presentationsfolder om Säby, att
delas ut till nyinflyttade och andra intresserade i syfte att bl s öka medlemsantalet
- belyser vikten av att dokumentera bygdens människor, gårdar, historier, etc

Nils Lindkvist tipsade om Lantmäteriets hemsida och släktforskningens dag i Kungsör och
Köping kommande helg
Kurt Larsson föreslog studiebesök hos släktforskare Bengt i Årby, Svedvi och Sofia i
Hässelby, Kolbäck
Laila tipsad om ”Stollarna” som underhållning till Säbydagen
Förslag till utflyktsmål bl a Skogslyckan i Munktorp
Mötet beslutade förlägga Trivselträffen 6 april till kl 18.30 för att visa Säbyfilmen. Servering
av kaffe och smörgås
Catharina tackade för visad uppmärksamhet och avslutade mötet.
Därefter intogs kaffe med goda semlor som Catharina bakat
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