PROTOKOLL
fört vid årsmöte med Södra Vings Hembygdsförening i Bogastugan söndagen den 4 september
2011 kl 15.00.
§1
Ordförande Ingrid Öhlund hälsade de närvarande välkomna och öppnade årsmötet.
§2
Till att leda mötets förhandlingar valdes Ingrid Öhlund, till sekreterare valdes
Lena Wetter-Arabäck.
§3
Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Lennart Johansson och Bengt Samuelsson.
§4
Föredragningslistan godkändes.
§5
Årsmötets utlysande i lokalpressen och i årsprogrammet som finns i almanackan godkändes.
§6
Verksamhetsberättelsen fanns tillgänglig för läsning. Den godkändes och lades till handlingarna.
§7
Kassarapport lämnades av kassör Bengt Samuelsson Bokens kostnader har varit 251 820:-, vi
har fått bidrag på 136 500:-. Hitintills har vi sålt böcker för 80 300:-. Vid verksamhetsårets
början var IB 540 648:-, årets intäkter (inkl bokförsäljning) 264 791:- och utgifter 414 318:-,
UB vid verksamhetsårets slut är 391 121:-.
Revisionsberättelsen lästes upp av Ulf Karlsson. Kassarapporten och revisionsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.
§8
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.
§9
Till ordförande för verksamhetsåret 2011-2012 omvaldes Ingrid Öhlund.
§10
Till ledamöter i styrelsen till 2013 omvaldes Annki Holtander Bergsborn, Kerstin Håkanson och
Gull-Britt Andersson. Monica Nilsson nyvaldes som styrelseledamot för Inger Johansson som
avsagt sig vidare omval.

§11
Till suppleanter i styrelsen till 2013 omvaldes Bernt Johansson och Gerhard Fridén nyvaldes
efter Carina Johansson som avsagts sig omval. Ett fyllnadsval av suppleant till 2012, efter att
Monica Nilsson valdes till ordinarie ledamot, valdes Birgitta Sjöberg.
§12
Till revisorer för verksamhetsåret 2011-2012 omvaldes Ulf Karlsson och Lars-Göran Sanneving
och Jan-Olof Pettersson som suppleant.
§13
Val av arbetskommitteér för verksamhetsåret 2011-2012. Styrelsen hade beslutat att en ny
kommitté skall inrättas vilka skall ansvara för föreningens inventarier.
Stugvärd:

Omvaldes Bengt Samuelsson

Data och film:

Omvaldes Bo Arabäck och Lena Wetter-Arabäck

Fester och utställningar:

Omvaldes Kerstin Håkanson, Lars Lidar och Gunilla Pettersson.

Anläggning och underhåll:

Omvaldes Yngve Håkanson, Lennart Johansson, John Andersson,
Anders Lund, Lars-Göran Sanneving, Erik Lundgren, Jan-Olof
Pettersson och Karl-Åke Torstensson.
Kommitten utökades med en ledamot, Konrad Fridén nyvaldes.

Torpkommitten:

Omvaldes Gunnar Öhlund, Helge Björling, Lena Adolfsson och
Ingrid Öhlund.

Serveringskommitten:

Omvaldes Inger Andersson, Gunvor Lundgren, Birgit Gustavsson
och Monica Nilsson.

Resekommitten:

Omvaldes Inger Johansson och Gull-Britt Andersson.

Inventariekommitten:

Nyvaldes Lennart Johansson, Monica Nilsson och Dagmar
Lennartsson.

Första namn i kommitterna är sammankallade.
Till Tolkabro vägsamfällighet, omvaldes Lars-Göran Sanneving med Bernt Johansson som
suppleant
Representanter till Västergötlands hembygdsförbunds årsstämma 2012 valdes Ingrid Öhlund,
Gunnar Öhlund och Inger Johansson.
§14
Henry Asp och Inger Andersson kvarstår i valberedningen och Margaretha Johansson nyvaldes
på tre år.
§15
Medlemsavgiften beslutades vara oförändrad. Årsavgiften är 50:- per person och år, 100:- per
familj och år, för pensionärer 25:- per år. Ständigt medlemskap är 500:- per person.

§16
Övriga frågor:
Firmatecknare:
Beslutades att firmatecknare för föreningen skall utses. Årsmötet beslutade att ordförande och
kassör är firmatecknare och tecknar var för sig.
Inger Johansson informerade om den kommande resan till Kobergs julmarknad i november.
Dagmar Lennartsson:
Väckte frågan om skriftlig avsägelse till valberedningen när man inte ställer upp för omval.
Årsmöte godkände detta. Avsägelsen skall vara hos sammankallande i valberedningen 6 veckor
innan årsmötet.
Dagmar hade frågor ang arvet efter Ragnhild Johansson. Enligt testamentet finns det inget
förbihåll hur pengarna skall användas utan det är föreningens ansvar att förvalta dessa på
bästa sätt. Styrelsen fick i uppdrag att se om man kan göra något speciellt. Det har beslutats att
tillsammans med SVIF ungdomsverksamhet, Kyrkans ungdomsverksamhet och SMU skall
nedläggas en krans till Alla helgonsdag på gravvården.
Årets bok, styrelsen fick i uppdrag att skicka in en ansökan till Västergötlands Hembygdsförbund om att deltaga i tävlingen "Årets bok", med vår hembygdsbok Södra Ving - då och nu.
Det skall undersökas om det finns möjligheter till att deltaga på bokmässan.
Uppdrog åt styrelsen att diskutera en ny almanacka.
Bo Arabäck frågade hur bokens text- och bildmaterial förvaras och om det finns något sakregister till bokmaterialet. Uppdrogs åt styrelsen att undersöka och arbeta vidare med detta.
Ingrid Öhlund informerade om pren på Västgötabygden, eftersom vi redan är 10 st pren från
föreningen får vi den till ett pris om 130:- för sex nummer (ordinarie pris är 150:-).
Lena Arabäck informerade om våra tävlingar som pågår, västgötska dialektord samt fototävlingen.
§17
Avslutning: Årsmötet avslutades med att blommor överlämnades till de avgående styrelseledamöterna och föreningen bjöd på kaffe och tårta. Lisbeth Rosén, turisbyrån berättade och
gav lite tips hur vi kan marknadsföra oss. Bosse Hellgren underhöll med egenkomponerade visor
och berättade historier till allas förtjusning.
Hökerum som ovan

Lena Wetter-Arabäck

Ingrid Öhlund

Justeras

Lennart Johansson

Bengt Samuelsson

