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ÅRSMÖTESPROTOKOLL
Datum
2017-03-25

Paragraf
1 - 24

Plats:
Anderstorps kyrka
Närvarande: 24 personer, enligt deltagarförteckning & Anders Jansson, Museum
Tid:
14.00-15.45

Årsmötesförhandlingar
§1

Öppnande
Ordförande Erna Forsman hälsar alla välkomna; medlemmar, styrelse, stipendiater och
underhållare.
Erna Forsman förklarar mötet öppnat. Och överlämnar ordet till Anders Jansson VD Skellefteå
museum, som berättar om vad som är på gång på museet.
Därefter utdelades stipendier ur Fornminnesfonden till:
Stig Sandström, till tryckning av en ny byabok om Ersmark.
Arbetsgruppen för boken om Renbergsvattnet förr och nu, Kjell Wallmark
Renfors- Sidbergslidens bönhusförening för en byabok, Margitha Tjärnström
Vebomarks hembygdsförening för skyltning i utställning, Kristin Dahlgren
Till tryckning av ny byabok omYttervik, Barbro Viklund, Karin Viklund och Anton Rosendahl
Till Skråmträsk bya-, pensionärs- och samfällighetsförening, ett bidrag till skyltning av
lokalhistoriska platser

§2

Val av mötesordförande och sekreterare
Årsmötet beslutar att välja Erna Forsman till mötesordförande och Gunnel Ek till sekreterare
för mötet.

§3

Val av protokolljusterare tillika rösträknare
Årsmötet beslutar att välja Monica Svensson 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 hade upprättats. Beslutades att den vid behov utgör röstlängd.

§6

Årsmötets behöriga utlysande
Kallelsen postades mer är 14 dagar före dagens datum, den fanns också på vår hemsida.
Kallelsen ansågs därmed behörigt utlyst.

§7

Verksamhetsberättelse
Ordförande föredrar verksamhetsberättelsen, vilken mötet godkänner.

§8

Ekonomisk berättelse
Resultat- och balansräkning föredras av ordförande.

Bil. 1

Bil 2
Bil. 3

Av särkostnadsredovisningen framgår att av årets resultat -20 750 kr, är 12 792 är kostnader för
Fornminnesfonden.
Bil. 4
Adress

Skellefteå Museum
Box 146
931 22 Skellefteå

Telefon

070-373 42 77

Bankgiro
5663-3357

Hemsida

www.vnff.se

e-post

info@vnff.se
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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 2017.

§ 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

Bil. 5

Bil. 6

Följande styrelseledamöter är valda t o m 2018:
Bo Renström, Kristina Friberg, Monica Svensson, Anton Rosendahl, Gunnel Ek.
Till ny styreleledamot väljsPer-Ola Eriksson på 2 år
Suppleanter: Eivor Brännström är vlad t o m 2018
Till ny suppleant på 2 år väljs Gunnar Hedman
§ 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 på 1 år Kjell Johansson och Lena Öqvist

§ 16

Val av valberedning
Till valberedning beslutar årsmötet att för ett år välja Ulf Lundström, sammankallande,
och Folke Stenlund.
Årsmötet beslutar att valberedningen kan bestå av två personer under 2017.

§ 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

Val av 3 ombud till Västerbottens läns Hembygdsförbunds årsstämma 2017
Årsmötet väljer 3 ombud, Gunnel Ek, Erna Forman och Kristina Friberg till
Hembygdsförbundets årsstämma.

§ 20

Fastställande av medlemsavgifter för 2018
Mötet beslutar att höja medlemsavgiften till 100 kr/person. 150 kr för familj.

§ 21

Program 2017
Det föreslagna programmet föredrogs och godkändes.

§ 22
§ 23
Adress

Bil. 7

Ärenden, som av styrelsen hänskjutits till årsmötet
Inga ärenden anmälda
Motioner
Inga motioner har inkommit.

Skellefteå Museum
Box 146
931 22 Skellefteå

Telefon

070-373 42 77

Bankgiro
5663-3357

Hemsida
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§ 24

Avslutning
Ordförande avtackade Margaretha Widmark därefter avslutade hon årsmötet.

Skellefteå 2017-03-25
-------------------------------------------------Gunnel Ek, sekreterare
Justeras:
--------------------------------------------------ordförande Erna Forsman
---------------------------------------------------Monica Svensson

Adress

Skellefteå Museum
Box 146
931 22 Skellefteå

Telefon

070-373 42 77

Bankgiro
5663-3357

-------------------------------------------------Per-Ola Eriksson
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