1 (2)

Protokoll fört vid Wist hembygdsförenings årsmöte 2018-03-06 i Vist församlingshem.

1.

Till mötets ordförande valdes Oscar Ekman och sekreterare Anette Söderman.

2.

De närvarande enades om att mötet hade utlysts stadgeenligt.

3.

Till justeringsmän valdes Henrik Sievert och Lars-Erik Sjödahl.

4a) Styrelsens årsberättelse som sänts ut till alla medlemmar i samband med kallelsen till
mötet godkändes och lades till handlingarna. Bilaga 1.
4b) Kassör Håkan Gustafsson föredrog den ekonomiska redovisningen. Bilaga 2.
5.

Jan-Olof Gustafsson läste upp revisionsberättelsen, bilaga 3, och föreslog mötet att
bevilja ansvarsfrihet för styrelsen.

6.

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2017.

7.

Anders Ekdahl valdes enhälligt till ordförande för 2018.

8.

Val av styrelseledamöter och suppleanter för en tid av 2 år.
Omval av Margareta Nilsson, Cecilia Lindroth, Marie-Louise Pettersson och Christina
Gustavsson som ordinarie ledamöter samt Eva Sievert som suppleant.

9.

Till ordinarie revisorer valdes Ulla Lindh och Jan-Olof Gustafsson samt ersättare för
dessa Gun Larsson och Jack Landin.

10. Mötet lämnade i uppdrag till styrelsen att utse ombud till Hembygdsförbundets årsmöte
och sammanträden, samt förbundets representantskap.
11. Val av tre ledamöter till valberedningen.
Omval Jan-Erik Lewisson och Nils-Åke Carlsson, sammankallande. Nyval Barbro Lejon.
12. Årsavgiften för 2018 förblir oförändrad 100:-/person och 180:-/familj.
13. Anders presenterade styrelsens förslag till årsprogram för 2018. Bilaga 4. Han
efterhörde om det finns intresse att resa med Kind från Brokind till Sturefors.
Handuppräckning visade att så finns.
14. Inga övriga frågor.
15. Årsmötet uttalade sitt gillande över programmet.
16. Inga motioner hade inkommit.
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17. Anders Ekdahl tackade alla som bidrar till föreningens varande.
Håkan Gustafsson tackades med blommor för initiativet och det utförda arbetet med att
byta tegel på Bomtorpet.
Därefter avslutades mötet.

Mötet inleddes med att Anders Ekdahl hälsade välkommen och därefter tändes ett ljus
för att under en tyst minut hedra de medlemmar som inte längre finns med oss.
Bondkomikern Kaj Lärka spelade ett par låtar på dragspel innan förhandlingarna
startade, därefter serverades kaffe och semlor som traditionen bjuder.
Lärka roade sen publiken med sång, musik och historier.
Lotteridragning avslutade aftonen.
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