
 
 
Årsmöte 
Söderbärke hembygdsförening, 
22 augusti 2021, klockan 17 i Församlingshemmet i närvaro av 35 medlemmar. 
 
§1 Mötets öppnande 
Ordförande Lennart Stålberg öppnade med att hälsa alla välkomna till årsmötet som 
på grund av pandemin inte kunnat genomföras förrän nu. Under en tyst minut 
hedrades, i tacksamt minne, de medlemmar i föreningen som gått bort under året. 
Han meddelade sedan att han nu slutar som ordförande. 
 
§2 Fråga om kallelse skett enligt stadgarna 
Årsmötet ansåg att kallelse skett enligt stadgarna. 
 
§3 Val av mötesordförande 
Beslut: Jan Norlén valdes. 
 
§4 Val av sekreterare för mötet 
Beslut: Anna Falkengren valdes. 
 
§5 Val av justeringsmän 
Beslut: Maria Hansen och Arne Eriksson valdes. 
 
§6 Rapportering av verksamheten under 2020 (bilaga) 
Utifrån verksamhetsberättelsen som delats ut till mötet redogjorde Lennart Stålberg kort 
för aktiviteterna, som varit begränsade under året på grund av coronapandemin. Dock har 
Kafé Bagarstugan gått bra under sommaren. Hantverksboden har hållits stängd. Vidare 
framhölls bland annat arbetet med Söderbärke-rummet, utställning i loftboden, 
iordningställande av bergsmansgårdens fasta utställningar och restaureringen av 
kryddträdgården. 
 
Därefter lämnades ordet fritt.  
 
En fråga om hur föreningens Facebook-sida och hemsida fungerar ställdes med 
tanke på att flera inlägg från Hantverksboden önskades. 
Beslut: årsmötet godkände verksamhetsrapporteringen, samt noterade att 
Hantverksboden och kaféverksamheten kan lämna in förslag och /eller manus och 
önskemål till facebook-sidans och hemsidans redaktör.             
 
§7 Redogörelse för föreningens räkenskaper (bilaga) 
Jan Norlén redogjorde för balansrapporten för 2020 samt vad kostnaderna inneburit per 
verksamhet. Dokumenten hade delats ut innan mötet. 
 
Ordet lämnades fritt. Inga frågor framfördes. 
 
Beslut: årsmötet godkände de ekonomiska rapporterna.  
 
§8 Revisionsberättelse (bilaga) 
Kerstin Ernebrink läste upp revisorernas granskning som beskrev att allt är i god ordning. 
Beslut: årsmötet godkände revisionsberättelsen. 
 



§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Beslut: årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.  
 
§10 Årsavgift för 2022 
 
Ordet lämnades fritt. 
 
Valberedningen förslog fortsatt samma summa, det vill säga 60 kronor. 
Några medlemmar föreslog en höjning från nuvarande 60 kronor till 100 kronor. 
Beslut: årsmötet beslutade en höjning till 100 kronor. 
 
§11 Styrelsens kostnadsersättningar 
 
Ordet lämnades fritt. 
 
Valberedningen föreslog fortsatt samma ersättning: ordföranden, kassör och sekreterare 
1000 kronor och övriga ledamöter 300 kronor. 
Beslut: årsmötet beslutade enligt förslag. 
 
§12 val av ordförande för 2021     
Lennart Stålberg slutar och valberedningen förslog Jan Norlén. 
Beslut: årsmötet beslutade enligt förslag. 
 
§13 Val av styrelseledamöter på två år 
Valberedningen meddelade att Evert Erlandsson avgår från styrelsen och att Lennart 
Stålberg lämnar som ordförande. Valberedningen föreslog därefter Lennart Stålberg och 
Jan Engström som nya ledamöter på två år. 
Dessutom meddelade valberedningen att Roger Hemming hoppat av styrelsen med ett år 
kvar, valberedningen förslog att Kent Hahre går in på fyllnadsval på ett år för Roger 
Hemming. 
 
Ordet lämnades fritt. 
 
Kant Hahre föreslog att styrelsen utökas med en person, från 7 till 8 personer för att 
inkludera en person med särskild inriktning på hantverksboden och bagarstugan. 
Beslut: årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag samt uppdrog åt styrelsen att till 
sig adjungera ytterligare en person. 
 
§14 val av ersättare 
Valberedningen föreslog omval av Anders Johansson och Karin M Johansson. 
Beslut: årsmötet beslutade enligt förslag. 
 
§15 Val av revisorer 
Valberedningen föreslog omval av Kerstin Ernebrink och Inger Samuelsson. 
Beslut: årsmötet beslutade enligt förslag. 
 
§16 Val av valberedning 
Valberedningen, Sven Erik Danielsson och Karin Johansson meddelade att de båda hoppar 
av uppdraget och föreslog att hela styrelsen agerar valberedning till och med kommande 
årsmöte 2022. 
Beslut: årsmötet beslutade enligt förslag att uppdra åt styrelsen att försöka finna en ny 
valberedning inför årsmötet 2022. 
 
§17 Övriga frågor 



Kafé Bagarstugans ansvariga de sista veckorna denna sommar 2021, sedan sommarens 
kaféansvariga slutade den 1 augusti, lämnade en lista på saker som bör ses över i köket 
samt meddelade att deras tre veckor i kaféet ekonomiskt gått bra. 
 
Ordförande meddelade att arbetsförmiddagarna på hembygdsgården på måndagar fortsätter 
under hösten och att frivilliga är varmt välkomna.  
Vidare meddelade han att det blir en höststädning och en höstfest i oktober och att 
hembygdsföreningen, och förhoppningsvis många hantverkare från Hantverksboden, 
kommer att delta i Söderbärkes julmarknad i Parken den 4 december. 
 
§18 Mötets avslutning 
Ordföranden tackade för deltagande och synpunkter samt avslutade mötet. 
 
 
 
 
Justerare: 
 
 
 
……………………….                                             …………………………… 
Maria Hansen                                                           Arne Eriksson 
 
                                                   
 
 
 
 
Ordförande:                                                           sekreterare: 
 
                                                       
 
 …. …………                                                        ……………………………….                                    
Jan Norlén                                                             Anna Falkengren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


