Protokoll fört vid årsmötet i Virestads Hembygdsförening söndagen den 11 Mars
2018 i Eneborg Eneryda.
§1
Elisabet Gunnarsson hälsade alla välkomna till årsmötet,och öppnade det kl.14. Det hade mött upp
ett 80-tal personer.Hon utlyste sen en tyst minut för den ledamot och övriga som avlidit det
gångna året i föreningen.
§2
Till ordföranden för årsmötet valdes Elisabet Gunnarsson.
§3
Till sekreterare för årsmötet valdes Per-Anders Turesson.
§4
2 st justeringspersoner valdes Knut Lange och Stina Ramberg
§5
Dagordningen godkänndes utan ändringar
§6
Mötet hade utlysts i utskick,Viljanbladet ,och på hemsidan i god tid
§7
Verksamhetsberättelsen lästes upp av Per-Anders Turesson där tillägg gjordes för familjen
Sällberg som skött tillsyn av Kronogårds kvarn
§8
Revisionsberättelsen lästes upp av Eva Fristedt tillika summor ur räkenskaperna för det gångna året.
Där fanns inga anmärkningar,utan allt befanns vara i sin ordning
,
§9
Ordf hemställde frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 2017 ,och det beviljades av mötet.
§10
Styrelsen föreslog en höjning av medlemsavgiften för 2019 till 100:-/person och 250:- för
familj.Mötet godkände och fastslog höjningen
§11
Val av ordföranden för 2018 föreslog valberedningen omval av sittande Elisabet Gunnarsson och
det bifölls av mötet.
§12
Val av ledamöter i styrelsen på 2 år föreslog valberedningen omval av: Kent Axelsson,
Harry Eriksson, Ingalill Ljungkrantz-Pettersson,Rikard Pålsson,och Per-Anders Turesson
Detta bifölls av mötet.Val av ledamot på 1 år valdes Hans-Åke Pettersson, Eneryda
Valda 2017 på 2 år är:Magnus Björkman, Eva Fristedt, och Kjell Ekblad
§13
Valberedningen föreslog omval av sittande revisorer,och suppleant,och detta besämdes av mötet
Revisorer:Björn Martinsson och Ingrid Åström.Suppleant: Ingrid Valtersson

§14
I byggnadskommetén invaldes Kjell Ekblad som ersatte Jan-Olof Svensson
§15
Valberedningens ledamöter omvaldes sittande:Ingvar Johansson,och Kenart Bengtsson
§16
En verksamhetsplan för 2018 presenterades av ordf.Elisabet med prelimenära datum:Vårstädning
23/4 Lappalänsvandring 16/5 Gökotta 27/5 Midsommarfirande 22-23/6 Byvandring 2/8
Slåtter 13/8 Smedjans dag 16/9 Julstuga 2/12
§17
Torpinventeringsgrupp la ordf. Elisabet fram en lista att teckna sig för intresse att behandla i
styrelsen.Flera röster sa att det är väldigt angeläget att kännedomen bevaras innan den är borta.
Men det är ett mastodontjobb att genomföra. Det finns lite material att börja på i arkivet på
sockenstugan.
§18
Under övrigt delade ordf Elisabet ut en blomma till Anette Moberg för arbetet med skyltning av
f.d Henrikssons affär i Eneryda. Den nye webbansvarige Stina Ramberg presenterades också.
§19
När mötet avslutades av ordf. Elisabet bjöds föreläsaren Börje Åkerblom fram att visa ett
bildkollage om Elme Glasbruk 1917-1970. Sen blev det kaffe med 19 sorters kringlor innan
Börje tog till orda igen med att bedömma det glas som de närvarande hade haft med sig.
Han fick sen en blomma också av ordf Elisabet när han var klar.
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