Protokoll fört vid årsmöte med Bjurbäcks Hembygdsförening den 18 mars
2016 i Bjurbäcks skola.
Närvarande 33 medlemmar.
§ 1.

Föreningens ordförande Bengt-Göran Ferm hälsade alla välkomna och förklarade
mötet öppnat.

§ 2.

Ingemar Eriksson valdes att leda årsmötesförhandlingarna.

§ 3.

Till sekreterare för mötet valdes Kurt Gustafsson.

§ 4.

Ulla och Kjell Lindmark valdes att justera årets protokoll.

§ 5.

Mötets ansågs vara stadgeenligt utlyst (medlemsutskick).

§ 6.

Dagordningen för årsmötet godkändes.

§ 7.

Bengt-Göran Ferm gjorde en genomgång av verksamhetsberättelsen och denna
godkändes av mötet.

§ 8.

Föreningens ekonomi redovisades av föreningens kassör Kaj Öhman. Överskottet
efter året 224 tkr. Redovisningen godkändes av mötet och lades till handlingarna.

§ 9.

Leif Filipsson läste upp revisionsberättelsen och mötet godkände densamma.

§10.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

§11.

Val.
a.
b.
c.
d.
e.

Bengt-Göran Ferm valdes till ordförande för ett år.
Till styrelseledamöter på 2 år valdes Kerstin Kulneff, Bo Hurtig, Kurt
Gustafsson och Eva Risinger.
Lars Eriksson och Leif Filipsson valdes till revisorer på ett år.
Inga-Lill Johansson valdes till revisorssuppleant på ett år.
Till valberedning valdes Karin Hurtig och Kaj Öhman.

§12.

Mötet beslöt att men skulle lämna medlemskapet i Mullsjö Teaterförening eftersom
man nu var enda förening med medlemskap. I stället rekommenderades att
intresserade i hembygdsföreningen löser personligt medlemskap i teaterföreningen.

§13.

Till ombud i VHF:s 7 maj valdes Jonne Josefsson, Kurt Gustafsson och Inger
Askehag. Ersättare vid förhinder Britt-Marie Ferm och Magnus Wennblom.

§14.

Mötet enades om att höja medlemsavgiften för 2017 till 100 kr/medlem.

§15.

Ordförande Bengt-Göran Ferm informerade om kommande verksamhet i föreningen,
bland annat ombyggnad av toalett och avlopp i Bönared.

§16.

Kaj Öhman redogjorde för budgetförslaget för 2016.

§17.

Övriga frågor.
a.
Medlemmar har saknat inbetalningskort för medlemsavgiften. Eftersom
Nordea kommer att ändra sina konton avvaktar föreningen utvecklingen.
b.
Kaj Öhman avtackades för sina år i styrelsen.

§18.

Mötet beslöt att nästa årsmöte blir 24 mars 2017.

§19.

Ordföranden avslutade mötet och tackade för visat intresse.
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