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§1

Årsmötets öppnande
V ordförande Annmarie Andersson hälsade ett 35-tal medlemmar
välkomna och framförde en hälsning från ordf Kristina Löf som fått
förhinder att närvara.

§2

Årsmötets utlysande
Årsmötet ansågs tillfredsställande utlyst.

§3

Val av mötesfunktionärer a-e
Till att leda dagens förhandlingar valdes Gerd Möller. Eftersom
mötesordförande inte ingår i styrelsen utsågs inte vice ordförande.
Som sekreterare valdes Marianne Kårekull och som
protokolljusterare och tillika rösträknare valdes Ann-Marie
Johansson och Birgitta Forslund.

§4

Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning fastställdes.

§5

Årsredovisning för 2015
a Marianne Kårekull föredrog årets verksamhetsberättelse, vilken
godkändes och lades till handlingarna.
b Conny Ahlinder föredrog årets bokslut, som också godkändes och
lades till handlingarna.
c Resultat- och balansräkningen fastställdes.
d Anita Karlsson föredrog revisorernas berättelse
e Årsmötet beslutade att beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det
gångna året.

§6

Radio Malmbäck
a Annmarie Andersson rapporterade och presenterade de
producenter som skapat program under året. ”Friska källsprång”
sänds under Radio Malmbäck men finansieras av producenten.
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b Conny Ahlinder lämnade i sin egenskap av revisor för Radio
Malmbäck en ekonomisk rapport, vilken lades till handlingarna.
Verksamheten fick under året ett överskott på ca 4 500 kr.
§7

Val för kommande verksamhetsår
a ordförande – omval av Kristina Löf
b styrelseledamöter för två år – omval av Annmarie Andersson,
Göran Johansson, Mariette Jonsson och Marianne Kårekull
Fyllnadsval för ett år – nyval av Kennet Eriksson
c revisorer för ett år – omval av Ulla Hultberg och Anita Karlsson
d fastighetsgrupp – omval av Torsten Claesson, Lennart Lundberg,
Sven Lundberg, Roger Möller och Sven-Åke Pettersson
e ombud till Jönköpings läns hembygdsförbunds årsmöte i Nässjö 16
april - Börje Persson, Gulli Hillman
f ombud till Nässjö hembygdsråds årsmöte i Nässjö 23 mars Annmarie Andersson, John-Erik Andersson, Marianne Nilsson,
Harrieth Pettersson och Sven-Åke Pettersson
g ledamot respektive suppleant i Nässjö hembygdsråds styrelse Göran Johansson respektive Marianne Kårekull
h ledningsgrupp för Radio Malmbäck – Kurt Alpenberg, Göran
Johansson, Mikael Lägermo, Kristina Löf och Folke Säll
i representant i Malmbäcks stjärna – Emma Nilsson, ersättare –
Egon Samuelsson
j valberedning – Yvonne Ahlinder och Lena Fransson.

§8

Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
Inga ärenden fanns att behandla.

§9

Fastställande av medlemsavgift för 2016
Medlemsavgiftens storlek ändras inte utan ska även för 2016 vara 50
kr för vuxen och 20 kr för barn och ungdom under 18 år. Insamling
av avgiften sker genom insättning på bankgiro. Bg-blankett delas ut
till samtliga hushåll samtidigt med information om årets evenemang.

§ 10

Övriga frågor
Inga övriga frågor behandlades.

§ 11

Avslutning
Ordförande förklarade årsmötet avslutat.
Sv Kyrkans kantor i Malmbäck Göran Danielsson presenterade i
kåseriets form hembygdsföreningens psalmodikon som han gett ny
sträng. Lennart Lundberg har skapat en kopia av instrumentet och
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framförde tillsammans med Göran Danielsson ”Din klara sol går åter
upp” som duett mellan sina respektive instrument.
Efter kaffeservering kåserade pensionerade läkaren Per Rickardsson
från Flisby mycket underhållande från sin bygd och sitt liv.
M Kårekull framförde föreningens tack till de medverkande och
också till de tre medlemmar, Torsten Claesson, Roger Möller och
Sven-Åke Pettersson, som lagt ner ett mycket stort arbete med
ommålningen av hembygdsstugan.
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