Protokoll fört vid årsmöte i Bjurbäck Hembygdsförening
den 21 mars 2014 i Bjurbäcks skola.
Närvarande: 29 medlemmar

§1. Föreningens ordförande Olof Johansson hälsade välkommen och förklarade därefter årsmötet öppnat.
Ett ljus tändes varefter en tyst minut ängnades till minnet av bortgångne styrelseledamoten Siv Lind.
§2. Till att leda årsmötesförhandlingen valdes Ingemar Eriksson.
§3. Till sekreterare för årsmötet valdes Bo Hurtig .
§4. Att justera årsmötesprotokollet valdes Aina Lindborg och Magnus Wennblom.
§5. Mötet ansågs stadgeenligt utlyst.(Medlemsutskick)
§6 . Förelagd dagordningen godkändes.
§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. 2a)
§9. Revisionsberättelsen upplästes och årsmötet godkände densamma. (Bil. 3).
§10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.
§11. Beslöts att antaga föreningens omarbetade stadga ( Beslutad vid årmöte 22 mars 2013 ).
§12. Val av styrelsemedlemmar vars mandattid utgått.
a. Ordförande för 1 år omvaldes Olof Johansson.
b. Styrelsemedlemmar för 2 år omvaldes Kaj Öhman, Bo Hurtig, Kurt Gustafsson, Britt-Mari Ferm samt för 1 år
Carina Eriksson och Kerstin Kulneff.
c. Revisorer för 1 år omvaldes Lars Eriksson och Leif Filipsson. Ersättare 1 år omvaldes Inga-Lill Johansson.
f. Till valberedning valdes Bengt-Göran Ferm, Karin Hurtig och Katarina Karlsson (sammankallande)
§13. Som representant i Mullsjö Teaterförening omvaldes Kerstin Kulneff.
§14. Ombud till VHF:s årsmöte den 10 maj i Mullsjö valdes Leif Filipsson samt Iris och Rolf Bertilsson.
Ersättare vid ev. förhinder valdes Sören Johansson.
§15. Medlemsavgiften för år 2015 föreslogs oförändrad till 50 kr per år/medlem.
§16. Styrelsens förslag till aktiviteter godkändes. (Bil 4)
§17. Styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2014 redovisades och årsmötet godkände densamma. (Bil.2b)
§18. Inga övriga frågor.
§19. Årmötet avslutades.
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