
Törnsfalls Hembygdsförening

Protokoll fört vid Törnsfalls Hembygdsförenings årsmöte 10 mars 2013 i Averum

1.   Årsmötets öppnande
      Anders Johansson hälsade de 25 närvarande välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

2.   De medlemmar som avlidit under året hedrades med en tyst minut. Därefter läste Elisabeth
      Hjortvid dikten Tröst av Gustaf  Fröding.

3.   De närvarande konstaterade att årsmötet blivit utlyst i behörig ordning.

4.   Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
      Till ordförande valdes Anders Johansson och till sekreterare Elisabeth Hjortvid.

5.   Val av justerare för årsmötesprotokollet
      Till justerare valdes Lennart Schultz och Ingrid Lindberg.

6.   Godkännande av dagordningen
      Den föredragna dagordningen godkändes.

7.   Årsberättelse 
      Verksamhetsberättelsen för 2012 lästes upp och godkändes. 

8.    Kassarapport och revisionsberättelse
       Kassarapporten (Bilaga I) gicks igenom och revisionsberättelsen föredrogs.
       Revisorerna föreslog att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet. Årsmötet beslöt
       godkänna både kassarapport och revisionsberättelse och lägga dem till handlingarna.

9.   Beslut om ansvarsfrihet
      Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tiden revisionen omfattar.

10.   Beslut om årsavgift
      Årsmötet beslöt att årsavgiften för år 2014 skall vara 100 kr per person, dvs oförändrad.

11.  Val av styrelseledamöter
       Anna Maria Jakobsson omvaldes och Bo Karlsson nyvaldes på två år, dvs till årsmötet 2015.

12.  Val av firmatecknare
        Årsmötet beslöt att föreningens ordförande Anders Johansson 610127-2919 och dess kassör
        Vanja Matsson 420920-2920 äger var för sig rätt att teckna föreningens firma, samt att
        disponera föreningens plusgirokonto och övriga konton. 
 
13. Val av styrelsesuppleanter
       Katarina Lavén-Schultz och Christina Ohlsson omvaldes som suppleanter på ett år.       

14. Val av fastighetsansvariga för Sjöliden
      Tord Petersson omvaldes som fastighetsansvarig på ett år och Fredrik Svensson nyvaldes.

15. Val av två revisorer och en revisorsuppleant
      Gerd Holm och Jan Jakobsson omvaldes på ett år som revisorer. 



        Olof Hjortvid  omvaldes på ett år som suppleant.

16.   Val av valberedning
        Lisbeth Petersson omvaldes och Anita Svensson nyvaldes till valberedning under ett år.

17.   Val av dataansvarig för hemsidan 
        Lennart Schultz nyvaldes som ansvarig för föreningens hemsida.

18.   Val av ombud till länsförbundets stämma
         Årsmötet beslöt att den som är intresserad anmäler detta till styrelsen. 

19    Val av midsommarkommitté
        Kristina och Conny Åkerström samt Ingrid Nilsson omvaldes på ett år. 
        Lisbeth och Tord Petersson omvaldes på ett år.

 20   Val av två ombud till Norra Kalmar läns Föreningsarkivs årsmöte 2014 
        Anders Johansson och Anna Maria Jakobsson valdes som ordinarie ombud.
       Vanja och Leif Matsson utsågs till ersättare.
       
21.  Styrelsens förslag på 2012 års aktiviteter
       Förslaget presenterades, se Bilaga II, och godkändes av årsmötet. 

22.  Övriga frågor  
       Anders Johansson bad dem som är intresserade av att delta i en studiecirkel om Almviks IF
       att anmäla det till Anna Maria Jakobsson.     

 23. Avslutning
      Ordförande förklarade årsmötet avslutat.  

Vid protokollet

____________________________________
Elisabeth Hjortvid

Justeras

____________________________________         _______________________________________
 Lennart Schultz                                                             Ingrid Lindberg


