
    

                                   Protokoll fört vid Bjurbäck Hembygdsförenings 
                                   årsmöte den 20 mars 2009 i Bjurbäcks skola.

1.    Föreningens ordförande Olof Johansson hälsade välkommen och förklarade därefter årsmötet öppnat.
2.    Till att leda årsmötesförhandlingen valdes Bengt Lindborg enhälligt.
3.    Till sekreterare för årsmötet valdes Bo Hurtig .
4.    Att justera årsmötesprotokollet valdes Kerstin Kulneff och Bengt Lundin.
5.    Mötet ansågs stadgeenligt utlyst.(Annons i dagspressen 20 februari)
6.    Förelagd dagordning godkändes.       
7.    Styrelsens årsberättelse över det gångna året redovisades och ordet lämnades fritt. Då inga anmärkningar framfördes
       kunde årsberättelsen godkännas och läggas till handlingarna.( Kopia bifogas).
8.    Föreningens kassör Anneli Johansson 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. (Kopia bifogas)
9.    Revisionsberättelsen upplästes och årsmötet godkände densamma. ( Original bifogas) 
10.  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.   
11.  Styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2009 redovisades och årsmötet godkände densamma. (Bifogas)
12.  Val av styrelsemedlemmar vars mandattid utgått.
        a. Ordförande för 1 år omvaldes  Olof Johansson. 
        b. Styrelsemedlemmar för 2 år omvaldes Anna-Greta Carr-Fredriksson, Anneli Johansson, Johnne Josefsson 
            och Siv Lindh. 
        c. Ersättare i styrelsen för 1 år omvaldes Carina Eriksson och  Britt-Marie Ferm.
        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.
13.   Teaterrepresentant valdes Kerstin Kulneff.
14.   Ombud till VHF:s årsmöte den 10 maj i Borås valdes  Olof Johansson, Leif Filipsson och Bertil Josefsson. 
        samt ersättare vid ev.  förhinder Katarina Karlsson.
15.   Medlemsavgiften för år 2010 föreslogs en höjning till 50 kr per år/medlem. Förslag om oförändrad avgift avslogs.
        Årsmötet beslöt härmed att höja medlemsavgiften till föreslagna 50 kr per år/medlem. 
16.   Styrelsens förslag till aktiviteter godkändes.(Bilaga utskick inför årsmötet.) .
17.   Övriga frågor:
         a. Leif Filipsson frågade om föreningen sökt serveringstillstånd för jordgubbskaffet. Kaj Öhman svarade att 
             föreningen  författat en skrivelse i ärendet som i dagarna lämnas till berörd myndighet. Föreningen avser att
             behandla ärendet enligt vad berörd myndighet så beslutar.
         b. Leif Filipsson frågade dessutom hur föreningen hade för avsikt att agera med den stora kassabehållning som
             den  ekonomiska redovisningen visade. Styrelsens  angav två svar på frågan. Dels osäkerhet i hur länge 
              föreningen kan bedriva jordgubbskaffe i Bönared  och dels att av hyreskontraktet för Bönared  återstår ett år.
              I första fallet kommer fastighetskostnaderna ganska snabbt att tära på kapitalet om serveringen inte kan genom-
              föras. I det andra fallet har det tidigare varit förslag att friköpa Bönareds prästgård vilket kan bli aktuellt när
              hyreskontraktet går ut. Styrelsen avvaktar tills vidare beslut i ärendet.
          c. Föreslogs att föreningens aktiviteter anslås på anslagstavlan vid skolan. Årsmötet beslutade enligt förslag.
          d. Bengt Lindborg tackade styrelsen och föreningens medlemmar för förtjänstfullt arbete i föreningen under 
              det gångna året..
18.  Årsmötet avslutades. Ordförande Olof Johansson tackade presidiet samt alla närvarande medlemmar (34) 
       för visat  intresse.  Därefter inbjöds till kaffe och  medlemmarna fick via formulär betygsätta föreningens aktiviteter
       medelst poängskala 1-5. Resultatet av undersökningen kommer att ligga till grund för kommande aktiviteter.

       Vid protokollet                              Ordförande                                   Justerat

        ………………………..                ……………………….                ………………………………..
        Bo Hurtig                                     Bengt Lindborg                            Kerstin Kulneff

            ………………………………..
            Bengt Lundin


