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Protokoll

Fört vid Sörbyn/Sundsnäs Hembygdsförenings årsmöte 2013-02-26 kl 19.00 i 
Hembygdsgården. Årsmötet genomfördes med 15 närvarande medlemmar.

§   1. Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet med att hälsa de närvarande välkomna. 

§   2. Parentation

Ordförande tände ett ljus och påbjöd en tyst minut för dem som gått bort under det 
gångna året

§   3. Mötets utlysande

Mötet befanns vara stadgeenligt utlyst då det kungjorts med utdelad kallelse samt med 
anslag.

§   4. Dagordning

Mötet fastställde den föreslagna dagordningen.

§   5. Val av mötesfunktionärer

Mötet valde Torbjörn Selberg att leda årsmötesförhandlingarna.
Mötet valde sittande sekreterare att föra protokoll över årsmötesförhandlingarna.
Mötet valde Rakel Groth och Maj Larsson att vara rösträknare samt att jämte 
ordförande justera mötesprotokollet.

§   6. Verksamhetsberättelse

Mötet godkände den verksamhetsberättelse som Rolf Svanberg föredrog. 

§   7. Ekonomisk redovisning

Kassören Lisbeth Lind Svanberg redovisade räkenskaperna och kommenterade vissa 
poster. Mötet fastställde därefter framlagd resultat- och balansräkning och att resultatet 
skall överföras till kapitalkonto.

§   8. Revisionsberättelse och ansvarsfrihet

Revisionsberättelsen upplästes av revisorn Margareta Hansson. I den föreslogs 
styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012. Mötet beviljade därefter 
styrelsen ansvarsfrihet för 2012.
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§   9. Val av styrelse, suppleanter, ombud och revisorer

Mötet valde:
- Rolf Svanberg till ordförande i 1 år
- Lisbeth Lind Svanberg och Håkan Nilsson till ledamöter i 2 år
- Maj Larsson som ersättare i 2 år
- Margareta Hansson, sammankallande och Eva Dahl till revisorer för året 2013
- Karin Wikman som ersättare för revisorerna
- Berit Birin, sammankallande, samt Judith Sundström och Torbjörn Selberg till 

valberedning i 1 år.

Mötet uppdrog styrelsen att utse ombud att representera föreningen vid Norrbottens 
hembygdsförbunds årsmöte.

§   10. Motioner

Eftersom inga motioner hade lämnats in till styrelsen, övergick mötet till nästa punkt 
på dagordningen.

§   11. Medlemsavgifter

Mötet fastställde att medlemsavgiften för 2013 är 100:-. Mötet fastställde även att 
avgiften för familjekort, enligt stadgarna, följaktligen blir 200:-.
Under punkten föreslog Rolf Svanberg att endast kostnadsersättningar och inga 
arvoden ska betalas ut till föreningens medlemmar. Mötet biföll hans förslag.

§   12. Verksamhetsplan och budget för 2013

Mötet fastställde styrelsens förslag till inriktning för verksamheten samt föreslagen 
budget för året 2013.  

§   13. Av styrelsen framlagda förslag

Eftersom styrelsen inte framlade något förslag, övergick mötet till nästa punkt på 
dagordningen.
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§   14. Mötets avslutande

Rolf Svanberg avtackade Maria Selberg, via Helena Selberg, för tiden som 
styrelseledamot med blomma och presentkort.
Han uppmärksammade även Judith Sundström med en blomma och presentkort för 
sina insatser för föreningen. Hon blev även utsedd till hedersledamot. Därefter 
överlämnade han en blomma till Torbjörn Selberg för insatsen som mötesordförande.
Mötesordförande överlämnade ordförandeklubban till Rolf Svanberg som tackade för 
förtroendet som nygammal ordförande. 
Lisbeth Lind Svanberg genomförde medlemslotteriet. Vinnarna blev Hans Wikman, 
Anki Nordqvist och Nils Nilsson.
Ordförande avslutade mötet och inbjöd mötesdeltagarna till kaffe med smörgås och 
kaka.

Håkan Nilsson
Sekreterare

Justeras

Rolf Svanberg
Ordförande 

Rakel Groth Maj Larsson
Justerare Justerare


