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Årsmöte 2011 
Närvarande: 

Jan Johansson, Christer Sundström, Tomas Ragnarsson, Lars Gräns, Sören Södergren, Stig Ohlsson, Christina 
Ohlsson, Micke Arnqvist, Mette Lööw, Tomas Lööw, Ulf Fröhammar, Inga Lill Almquist, Torbjörn Gustafsson, 
Yvonne Wiessing, Erik Liljehag, Thijs Wiessing  

§1 Öppnandet 
Ordförande Tomas hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 

§2 Val av mötets ordförande och sekreterare. 
Till Mötets ordförande väljs Tomas Lööw och som sekreterare Thijs Wiessing. 

§3 Val av justeringsmän 
Till justeringsmän väljs Janne Johansson och Torbjörn Gustafsson. 

§4 Mötets utlysande 
Mötet finner att mötet är tillfredställande utlyst. 

§5 Årsberättelse 
Sekreteraren läser årsberättelsen för 2010, och mötet godkänner den.  

§6 Revisionsberättelse 
Kassören läser revisionsberättelsen från revisorerna. Och får fortsatt förtroende för 
penningansvaret. 

§7 Resultat o Balansräkningen 
Yvonne redovisar för årets penningflöde som aldrig har varit så stor som i år. Detta förklaras 
av det bidrag vi erhållit för museirenoveringen. 

Resultat och balansräkningen godkänns av mötet. 
   Christer uppmärksammar att medlemsavgifterna inte täcker våra fasta avgifter. 
Styrelsen kommer att diskutera medlemsavgiften -antalet, alt sänka fasta avgifter, t.ex. 
försäkringskostnader. 
   Jan förklarar vad som ingår i vår hembygdsförsäkring. Till exempel en 
byggnadsförsäkring skulle vara betydligt billigare, men man borde undersöka medlemmarnas 
skydd.  

§8 Ansvarsfrihet. 
Mötet ger styrelsen ansvarsfrihet för det gågna året. 

§9 Valberedning 
Samtliga styrelsemedlemmar och revisorer omvaldes för kommande året. 

§10 Kommande årets verksamhet 
Mötet konstaterar att midsommar har fallit bort i verksamhetsplaneringen. Sekreteraren 
förklarar att midsommar som vanligt kommer att firas. 

Mötet godkänner verksamhetsplaneringen. 
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§11 Övriga frågor 
• Inga Lill tackar för skidspåren.  

• Sören har tagit emot LRF-bidrag för "hässjnings"-teatern. Och har därmed ett bidrag till 
STHF. Yvonne kontaktar Sören.  

• Sekreteraren läste Ewonnes motioner.  
-- Föreningsförteckningar. Alla ser fram emot en föreningsförteckning i kommande 
tidskriften. 
-- Styrelsen kommer att ta upp tidskriftsdistributionen på kommande styrelsemöte. 
-- Alla gladdes åt hällristningsbeskedet och ser fram till avtäckningen i juli.  

• Stig O. undrar om det blir mer bygge vid museet i sommar. Och huruvida det finns bidrag 
att få till det.  

Avslutande 
Tomas tackar för mötet och öppnar för fika samt föreläsning. 

 

 

 

 

 

Skogstibble, den 20e mars 2011, 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------ 

Thijs Wiessing, sekreterare. 

 

 

Justeringsmän: 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------         --------------------------------------------------------
Jan Johansson                    Torbjörn Gustafsson 
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