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ÅRSMÖTESPROTOKOLL
Datum
2016-03-19

Paragraf
1 - 25

Plats:
Anderstorps kyrka
Närvarande: 25 personer, enligt deltagarförteckning
Tid:
14.00-15.45

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 Gunnar Hedman och Per-Ola Eriksson att tillsammans med
mötesordföranden justera protokollet och att vid behov fungera som rösträknare.

§4

Fastställande av dagordningen
Dagordningen föredrogs varefter den godkändes.

§5

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

§6

Årsmötets behöriga utlysande
Kallelsen postades 25 mars, dvs mer är 14 dagar före dagens datum. Kallelsen ansågs därmed
behörigt utlyst.

§7

Verksamhetsberättelse
Ordförande föredrar verksamhetsberättelsen, vilken mötet godkänner.

§8

Ekonomisk berättelse
Resultat- och balansräkning föredras av ordförande. Årets resultat visar ett nettoresultat på
kronor -30 672,07.
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§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.

§ 12

Beslut om kostnadsersättningar till styrelsen
Styrelsens har under det gångna verksamhetsåret ej haft några arvoden, vilket årsmötet beslutar
även ska gälla för verksamhetsåret 2016.
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§ 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
Nyval av (från suppleant till ordinarie ledamot):
Anton Rosendahl, 2 år
Gunnel Ek, 2 år
Nyval (från ordinarie ledamot till suppleant):
Eivor Brännström, 2 år
Per-Ola Eriksson, 2 år
Margareta Widmark kvarstår som ledamot 1år
Mötet beslutar i enlighet med valberedningens förslag

§ 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 omval 1 år Kjell Johansson och Lena Ökvist

§ 16

Val av valberedning
Till valberedning beslutar årsmötet att för ett år välja Ulf Lundström, sammankallande, och
Folke Stenlund.
Sune Hedlund har avsagt sig omval och årsmötet beslutar att valberedningen kan bestå av två
personer under 2016.

§ 17

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

§ 18

Nominering av ledamöter till stiftelsen Ernst Westerlund
Till ordinarie ledamöter kvarstår Erna Forsman 1 år med Eivor Brännström som suppleant 2 år.

§ 19

Fastställande av medlemsavgifter för 2017
Nytt för 2016 är att både betalande och ständiga medlemmar har fått inbetalningskort för
medlemsavgift enligt årsmötets beslut 2015. Fornminnesföreningen har i sina stadgar att
föreningen skall var medlem i Västerbottens läns Hembygdsförbund, som debiterar
Fornminnesföreningen 25 kr för både betalande och ständiga medlemmar.
Mötet beslutar att höja medlemsavgiften till 100 kr/person.

§ 20

Program 2016
Det föreslagna programmet föredrogs och godkändes.

§ 21
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Ärenden, som av styrelsen hänskjutits till årsmötet
Inga ärenden anmälda

§ 22

Ev val av 3 ombud till Västerbottens läns Hembygdsförbunds årsstämma
28 maj 2016 i Örträsk
Årsmötet väljer 2 ombud, Gunnel Ek och Monica Svensson, till Hembygdsförbundets
årsstämma.

§ 23

Motioner
Inga motioner har inkommit.
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§ 24

Övriga frågor
Utgår

§ 25

Avslutning
Ordförande tackar alla närvarande för ett givande årsmöte, som hade föregåtts av ett intressant
föredrag om Nordanå och läroverket 100 år av Siw Andersson, Skellefteå museum.
Fika och Stipendieutdelning tog vid därefter. Årets stipendiater blev:
Lappvattnets Byaförening – Vanja Löfroth berättade om det medeltida fyndet av en hatt,
som finns bevarat på Västerbottens museum. Byaföreningen vill märka ut fyndplatsen av detta
okända fynd.
Selets Byaförening – Birgitta Fahlén berättade att den nybildade Byaföreningen tänker skriva
en bok om Selet och anlägga en kulturstig bl a. Stipendiet går till skyltning av kulturstigen.
Ytterviks Samfällighetsförening – Barbro Viklund hade inte möjlighet närvara, men hade
skickat ett tacktal, som föredrogs. Föreningen vill skylta upp både kulturbyggnader i Nilsviken
och deras innehåll.

Skellefteå 2016-03-19
-------------------------------------------------Margareta Widmark, sekreterare
Justeras:
--------------------------------------------------ordförande Erna Forsman
---------------------------------------------------Gunnar Hedman
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