
Söderbärke Hembygdsförening 
Protokoll vid årsmötet den 15 mars 2020 klockan 18.00 i församlingshemmet. 
 
1. Mötets öppnande 
 Lennart Stålberg öppnade årsmötet. 
 
2. Fråga om kallelse har skett enligt stadgarna 
Beslut: Årsmötet ansåg att kallelsen skett enligt stadgarna. 
 
3. Val av mötesordförande 
Beslut: Göran Engström valdes och tackade för förtroendet. 
 
4. Val av sekreterare för mötet 
Beslut: Anna Falkengren valdes. 
 
5. Val av justeringsmän 
Beslut: Arne Eriksson och Marie Hansen valdes. 
 
6. Rapportering av verksamheten under 2019 
Lennart Stålberg redogjorde för verksamhetsåret 2019 utifrån verksamhetsberättelsen som delats ut 
innan mötet. Därefter lämnades ordet fritt. Styrelseledamoten Göran Bäcklund framförde synpunkter 
på delar av verksamheten. Från övriga styrelsen gavs därefter deras syn på kritiken. Inga förslag 
framfördes. 
Ordförande sammanfattade diskussionen med att styrelsen och andra ideella under året gjort ett digert 
och imponerande arbete för bygden. 
Beslut: Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen som lades till handlingarna. 
 
7. Redogörelse för föreningens räkenskaper 
Jan Norlén redogjorde för balansrapporten 2019 samt vad kostnaderna inneburit per verksamhet. 
Dokumenten hade delats ut innan mötet. 
Beslut: Årsmötet godkände de ekonomiska rapporterna. 
 
8. Revisionsberättelse 
Ordföranden läste upp revisorernas granskning av föreningens räkenskaper. 
Beslut: Årsmötet godkände revisorernas granskning. 
 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Beslut: Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 
 
10. Årsavgift för år 2021 
Valberedningen föreslog att nuvarande kostnad för medlemskap i föreningen, 60 kronor per person 
och år, kvarstår för år 2021. 
Beslut: Årsmötet godkände förslaget. 
 
11. Styrelsens arvode 
Valberedningen föreslog att ordförandens, kassörens och sekreterarens arvoden höjs från 800 kronor 
till 1000 kronor per år och att övriga ledamöters arvode höjs från 200 kronor till 300 kronor per år. 
Jan Norlén föreslog att ordet arvode byts ut till omkostnadsersättning. 
Beslut: Årsmötet godkände förslaget. 
 
12. Val av ordförande för år 2020 
Beslut: Lennart Stålberg valdes. 
 
13. Val av styrelseledamöter på två år.  



Valberedningen lade fram att Jan Norlén och Evert Erlandsson kvarstår eftersom de tidigare valts på 
två år. Anna Falkengren som valdes in på fyllnadsval vid förra årsmötet omvaldes på två år liksom 
även Göran Bäcklund, Roger Hemming och Mildred Eggen. 
Beslut: Årsmötet beslutade enligt förslaget. 
 
14. Val av ersättare  
Valberedningen föreslog återval av Karin M Johansson och Anders Johansson. 
Beslut: Årsmötet beslutade enligt förslaget. 
 
15. Val av revisorer 
Kurt Lundström och Erik Johansson har båda avböjt omval. Valberedningen förslog Kerstin Ernebrink 
och Inger Samuelsson som nya revisorer. 
Beslut: Årsmötet beslutade enligt förslaget. 
 
16. Val av valberedning 
Ordet lämnades fritt till årsmötet som föreslog omval av Sven-Erik Danielsson och Karin B 
Johansson. 
Beslut: Årsmötet beslutade enligt förslaget. 
 
17. Övriga frågor 
Från årsmötets deltagare kom förslag på att styrelsens protokoll samt kallelse till årsmöten i 
fortsättningen läggs ut på föreningens webbsida. 
Beslut: Årsmötet beslutade enligt förslaget. 
Lennart Stålberg berättade om föreningens aktiviteter till sommaren samt delade ut broschyr. 
 
18. Mötet avslutas 
Mötets ordförande Göran Engström avslutade med att tacka årsmötet för dess deltagande. 
Därefter bjöds det på kaffe och kakor. 
Jan Engström berättade om familjen Baggström som ägde hembygdsgården innan 
hembygdsföreningen köpte den. Jan hade sammanställt en skrift med släkten Baggströms historia samt 
även låtit förstora och rama in fotografier på familjen.  
Fotografierna och historiken om familjen Baggström kommer att finnas i Hembygdsgården. 
Allra sist lottades det på medlemskorten ut 10 stycken böcker. Årets vinnare blev: 
Gudrun Eljas, Ingrid Håkansson, Ingegärd Lennartsson, Helena Linner, Bo Persson, Thomas 
Anderberg, Margareta Dahlberg, Fredrik Rönning, Stefan Hult och Christina Norlén. 
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