
    

         Protokoll fört vid årsmöte i Bjurbäck Hembygdsförening
         den 18 mars 2011 i Bjurbäcks skola.

         Närvarande: 41 medlemmar 

  §1.   Föreningens ordförande Olof Johansson hälsade välkommen och förklarade därefter årsmötet öppnat.

  §2.   Till att leda årsmötesförhandlingen valdes Bengt Lindborg .

  §3.   Till sekreterare för årsmötet valdes Bo Hurtig .

  §4.   Att justera årsmötesprotokollet valdes Ola Karlsson och Siv Lind.

  §5.   Mötet ansågs stadgeenligt utlyst.(Medlemsutskick)

  §6 .  Förelagd dagordning godkändes efter att punkt 11 flyttats (2011 års budget)  till att behandlas efter punkt 17. 
    
  §7.  Styrelsens årsberättelse över det gångna året redovisades och ordet lämnades fritt. Då inga anmärkningar
         framfördes  kunde årsberättelsen godkännas och läggas till handlingarna.( Bil. 1).

  §8.  Föreningens kassör Kaj Öhman redovisade föreningens ekonomi (Inkomster, utgifter och behållning) för det
         gångna året varefter ordföranden lämnade ordet fritt. Då inga anmärkningar framfördes kunde redovisningen  
         godkännas och läggas till handlingarna. (Bil. 2)

  §9.  Revisionsberättelsen upplästes och årsmötet godkände densamma.
 
§10.  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.   

§11.  Val av styrelsemedlemmar vars mandattid utgått.
         a. Ordförande för 1 år omvaldes Olof Johansson. 
         b. Styrelsemedlemmar för 2 år omvaldes Anna-Greta Carr-Fredriksson, Siv Lind och Anneli Johansson.
         c. Ersättare i styrelsen för 1 år omvaldes Carina Eriksson och Maria Oscarsson.
         d. Revisorer för 1 år omvaldes Lars Eriksson och Leif Filipsson.
         e. Ersättare för revisorer på 1 år omvaldes Inga-Lill Johansson.
         f. Till valberedning omvaldes Bertil Josefsson och Aina Lindborg som också valdes som sammankallande.

§12.  Till teaterrepresentant omvaldes Kerstin Kulneff.

§13.  Ombud till VHF:s årsmöte den 15 maj  på Kinnekulle valdes  Olof Johansson, Katarina Karlsson och Anneli
         Johansson. Ersättare vid ev. förhinder valdes Bengt Lindborg.

§14.  Medlemsavgiften för år 2011 föreslogs oförändrad till 50 kr per år/medlem. 
 
§15.  Styrelsens förslag till aktiviteter godkändes. Gökottan flyttades till 8 maj. (Bil 2, sid 2)

§16.  Styrelsens föreslag om köp av Bönareds Prästgård som hembygdsgård.
         Ordf. Olof Johansson redogjorde för vad som föregått styrelsens förslag till köp. 
         Nuvarande  kontrakt med Skara Stift löpte ut 31 december 2010 . Styrelsen har under tiden 2009-2010 förhandlat 
         med Stiftet om ett ev. köp, såvida 2011 års årsmöte så beslutar. Föreningen har 2010 även kallat till ett extra  
         medlemsmöte i detta ärende, där medlemmarna haft möjlighet att uttrycka sina önskemål. Styrelsen fick då ett 
         positivt gensvar och uppdrogs att  arbeta vidare för ett slutgiltigt beslut vid årsmötet .
         Priset för Bönared har satts till 750 000 kronor. De ekonomiska konsekvenserna för föreningen presenterades  med
         en budget för 2011 och 2012 . Medlemmarna fick därefter möjlighet att ställa frågor och synpunkter varefter
         följande beslut fattades:
         Årsmötet beslutade enhälligt att inköpa fastigheten Bönared Prästgård och styrelsen fick i uppdrag att genomföra
         upphandlingen.



§17.  Styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2011 redovisades och årsmötet godkände densamma.  (Bil.3)

§18    Övriga frågor   
  
§19.  Årsmötet avslutades. 

       Ordförande Olof Johansson tackade presidiet samt alla närvarande medlemmar. 
       Därefter inbjöds till kaffe och  samkväm som avslutades med ett föredrag och bildvisning med Dag Kihlblom i
       ämnet Pärlälvens dalgång..
       

       Vid protokollet                                 Justerat

        ………………………..                             ………………………………..
        Bo Hurtig                                       Ola Karlsson

 ………………………………..
            Siv Lind.


