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ÅRSMÖTESPROTOKOLL
Datum
2015-03-21

Paragraf
1 - 25

Plats:
Anderstorps kyrka
Närvarande: 27 personer, enligt deltagarförteckning
Tid:
12.00 – 13.15

Årsmötesförhandlingar
§1

Öppnande
Ordförande Erna Forsman hälsar alla välkomna; medlemmar, styrelse, stipendiater och
underhållare.
Erna Forsman förklarar mötet öppnat.

§2

Val av mötesordförande och sekreterare
Årsmötet beslutar att välja Erna Forsman till mötesordförande och Margareta Widmark till
sekreterare för mötet.

§3

Val av protokolljusterare tillika rösträknare
Årsmötet beslutar att välja Monica Fuhrman och Per-Ola Eriksson att tillsammans med
mötesordföranden justera protokollet och att vid behov fungera som rösträknare.

§4

Fastställande av dagordningen
Den utsända dagordningen fastställs.

§5

Upprättande av röstlängd
En deltagarlista upprättas vilken även vid behov får utgöra röstlängd.

Bil. 1.

§6

Årsmötets behöriga utlysande
En redogörelse för hur kallelsen skett, skriftligen drygt 14 dagar före dagens datum, ges varpå
den godkännes.

§7

Verksamhetsberättelse
Ordförande föredrar verksamhetsberättelsen, vilken mötet godkänner.

§8

Ekonomisk berättelse
Resultat- och balansräkning föredras av Eivor Brännström, föreningens kassör. Årets resultat visar
ett nettoresultat på kronor -19 231,32. Resultat- och balansräkningen godkänns och läggs till
handlingarna. Eivor fick även stämmans tack för sitt arbete.
Bil 3

§9

Fastställande av resultat- och balansräkning
Resultat- och balansräkningen fastställs i enlighet med upprättat bokslut och årets resultat tas
upp i ny räkning.

§ 10

Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen föredras och läggs till handlingarna.

§ 11

Ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
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§ 12

Beslut om kostnadsersättningar till styrelsen
Styrelsens har under det gångna verksamhetsåret ej haft några arvoden, vilket årsmötet beslutar
även ska gälla för verksamhetsåret 2015. Kostnader för verksamheten ersätts av kassören mot
kvitto. Eventuella resor ersätts med ej skattepliktig milersättning enligt Skatteverkets
anvisningar.

§ 13

Val av föreningens ordförande
Valberedningen föreslår omval av Erna Forsman som ordförande på 1 år, vilket mötet
godkänner.

§ 14

Val av styrelseledamöter och ersättare
Valberedningen föreslår omval av Bo Renström, Kristina Friberg och Monica Svensson på 2 år
samt omval av Eivor Brännström och Per-Ola Eriksson på 1 år.
Mötet beslutar i enlighet med valberedningens förslag
Margareta Widmark kvarstår som ledamot 1år, Gunnel Ek och Anton Rosendahl kvarstår som
suppleanter 1 år.

§ 15

Val av revisorer och revisorsersättare
Årsmötet beslutar att till ordinarie revisorer för 1 år välja Yngve Lundberg och Yvonne
Karlsson, båda omval samt till ersättare för 1 år Kjell Johansson, omval och Lena Ökvist nyval
1 år.

§ 16

Val av valberedning
Till valberedning beslutar årsmötet att för ett år välja Ulf Lundström, sammankallande, Folke
Stenlund och Sune Hedlund, samtliga omval.

§ 17

Information om föreningens representanter i Skellefteå museums styrelse tillika
Stiftelsen Skellefteå museum.
För innevarande mandatperiod av 4 år, ingår i museets styrelse Bo Renström som ordinarie
ledamot med Erna Forsman som ersättare. Mandatperioden följer kommunalvalet.

§ 18

Nominering av ledamöter till stiftelsen Ernst Westerlund
Till ordinarie ledamöter väljs Erna Forsman och Per-Ola Eriksson med Eivor Brännström som
suppleant.

§ 19

Fastställande av medlemsavgifter för 2016
Mötet beslutar att medlemsavgifterna ska vara oförändrade för 2016, dvs 70 kr för enskild
medlem och 100 kr för familj och förening

§ 20

Program 2015
Bil 5
Det föreslagna programmet föredrogs;
9 april guidad tur i utställningen BRÖD
30 maj Mellan hägg & Syrén, en guidad tur i Boliden med Anton Rosendahl om Margareta
Lundberg samt fika i fotoutställningslokal.
5 juli Nordanådagen med tema Farfar bemannar vi Kågegården
22 augusti Kulturresa – samverkan SKEFO
16 september Ortnamnsresa med Ulf Lundstöm och Skellefteå museum
7 oktober Höstnöje på Stiftsgården, en gestaltning av Anna Nordlander av Kerstin Andersson
7 november Ernst Westerlundsdagen
6 december Julmarknad – vi bemannar vagnslidret

§ 21

Ärenden, som av styrelsen hänskjutits till årsmötet
a) Medlemskap i Västerbottens läns Hembygdsförbund
Beslutas att VNFF inte ska vara medlem fr o m 2016. Det innebär att VNFF får teckna egen
ansvarsförsäkring.
b) Införande av medlemsavgift för ständiga medlemmar
mötet beslutar att fr o m 2016 även ständiga medlemmar ska betala medlemsavgift, samma
som dagens betalande medlemmar
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c) Insamling av medlemmarnas e-postadresser

Mötet beslutar att styrelsen får samla in e-postadresser från medlemmarna

d) 2016 är jubileumsår för Läroverket i Skellefteå, 100 år

Medlemmarna i VNFF uppmanas att bidra med minnen och idéer till jubileet. Förslag kan
lämnas till Kristina Friberg på Skellefteå museum.

e) Hemsida, redaktionsgrupp

VNFF har en ny hemsida, vnff.se, under uppbyggnad av en arbetsgrupp bestående av Per-Ola
Eriksson, Anton Rosendahl och Erna Forsman. Delaktighet från medlemmarna efterfrågas så
att den kan bli levande med nya artiklar.

f) Bemanning av Kågegården

Det är VNFFs ansvar att bemanna Kågegården under sommarens öppethållande. Ingegerd
Lundberg som ansvarat för bemanningslistan har avsagt sig sitt uppdrag.
Att vara värd i Kågegården är ett mycket trevligt uppdrag som inleds med en informationsträff
av Siv Andersson från Skellefteå museum. De värdar som ställer upp i år kommer att erbjudas
att delta i Skellefteå museums ortsnamnsresa.
Monica Fuhrman erbjuder sig att ansvara för bemanningslistan sommaren 2015, vilket mötet
tacksamt godkänner.

e) Utställning Homeland på Västerbottens museum i Umeå pågår t o m maj
Monica Svensson tipsar om denna utställning som bl a har inslag om Jörn.
§ 22

Ev val av 3 ombud till Västerbottens läns Hembygdsförbunds årsstämma
9 maj 2015 i Nordmaling
VNFF har möjlighet att delta 2015, men inga representanter väljs.

§ 23

Motioner
Inga motioner har inkommit.

§ 24

Övriga frågor

a) Tidpunkt för årsmöte

Gertrud Hellgren framför att det vore bättre att förlägga tidpunkten för årsmötet till kl 14
istället för kl 12.
Mötet beslutar att nästa årsmöte kallas till kl 14.00.

b) Anmälningstid till Kulturresan
Gertrud Hellgren föreslår att anmälan till Kulturresan sker tidigast ett bestämt datum och
inte senast bestämt datum. Då blir tilldelningen av platser förhoppningsvis mer rättvis.
Då Rolf Granstrand är närvarande från SKEFO, som är huvudarrangör för Kulturresan är
närvarande, meddelar han att fr o m i år så kommer Kulturresan att annonseras med
anmälningstid ”tidigast”.
§ 25

Adress

Avslutning
Ordförande tackar alla närvarande för ett givande årsmöte och avslutar mötet varefter
stipendieutdelningen tar vid.
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Stipendiatutdelning förrättas av Bo Renström och Erna Forsman:
Föregående års stipendiat Maj Klasson i Linköping hade ej möjlighet att närvara i fjol, ej heller i år. Hon
har därför per e-post framfört sitt tack för stipendiet, som går till tryckning av manuset ”Tjänstekvinnans
son blir officer”.
Bil 6
Norsjöbygdens berättare
Erik Grahn mottog diplom som bevis på stipendiet som går till att producera en CD-skiva med ett 20-tal
visor på Norsjömål.
Som tack framförde Erik texten till en av visorna.
Historiegruppen för Skellefteå lasarett
Tage Ljungholm, fick ta emot diplomet.. Historiegruppen består av Carin Nilsson, Ingmar Lafvas, Rolf
Burman, Ulla Nordmark och Tage Ljungholm. Nu ska man ge ut del 2 av Skellefteå lasaretts historia.
Tage tackar för stipendiet och överlämnar en sammanställning över de logotyper som kommer att tryckas
med i boken och där ingår bl a Västerbottens norra Fornminnesförening.
Bil 7
Mörttjärns byaförening
Per och Ann-Britt Söderquist mottog diplomet. Stipendiet kommer att användas till att göra kartor med
gamla namn i Mörttjärn, Norsjö, samt till skyltar till sevärdheter så att den vandringsled man ska göra blir
mer intressant att gå.
Per och Ann-Britt tackade med att berätta om arbetet som pågår i Mörttjärn.
Holmsvattnets bönhusförening
Gunnar Hedman och Anton Rosendahl, Holmsvattnet, är i färd med att skriva en byabok om
Holmsvattnet. Anton Rosendahl mottog diplomet och han tackade med att berätta att boken
förhoppningsvis kommer att tryckas i sommar.

Föredrag med inbjuden gäst
Efter att vi fått kaffe, smörgåsar och kaka fick vi en berättelse om Levi från Swansjöhaida av Gunnel
Flinta. En fängslande berättelse.
Gunnel Flinta blev vinnare av stipendiet Berättarkraft 2014 under Berättarfestivalen 2014, och passade på
att tipsa om Berättarfestivalen som börja nästa vecka och särskilt dialektduellen.
Skellefteå 2015-03-21
-------------------------------------------------Margareta Widmark, sekreterare
Justeras:
--------------------------------------------------ordförande Erna Forsman
---------------------------------------------------Monica Fuhrman
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