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Forum

Årsmöte

Tid

To den 23 feb 2017 kl 18.00

Plats

Församlingshemmet, Malmbäck

§1

Mötets öppnande
Ordförande Kristina Löf hälsade ett drygt 40-tal medlemmar
välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2

Årsmötets utlysande
Årsmötet ansåg tillfredsställande utlyst.

§3

Val av mötesfunktionärer
Som mötesfunktionärer valdes
a ordförande - Kristina Löf
b ordförande för § 5e och § 7a - Tomas Löf (inte Kristina Löfs
make)
c sekreterare - Marianne Kårekull
d och e protokolljusterare och tillika rösträknare - Kristina
Fransson och Marie-Louise Jonsson.

§4

Fastställande av dagordning
Den föreslagna dagordningen fastställdes.

§5

Årsredovisning för 2016
a Verksamhetsberättelsen för 2016 föredrogs av M Kårekull. Den
godkändes och lades till handlingarna.
b Bokslut - C Ahlinder redovisade föreningens ekonomi och
bokslut vilket godkändes och lades till handlingarna.
c Resultat- och balansräkningen fastställdes.
d Revisorernas berättelse föredrogs av Ulla Hultberg.
e Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för det gångna året
beviljades.

§6

Radio Malmbäck
Ordförande presenterade programproducenterna (se under h) och C
Ahlinder gav i egenskap av gruppens revisor en rapport om dess
ekonomi. Man har haft inkomster på 17 000 kr med ett överskott
på 100 kr.

§7

Val
För kommande verksamhetsår valdes
a ordförande – omval av Kristina Löf
b ordinarie ledamöter i styrelsen för två år - omval av Kennet
Eriksson, Börje Persson och Marianne Nilsson
ordinarie ledamot för ett år – omval av Conny Ahlinder.
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suppleanter för ett år - nyval av Cecilia Davidsson och Sonja
Svensson
c revisorer för nästkommande verksamhetsår – omval av Ulla
Hultberg och Anita Karlsson
d fastighetsgruppen – omval av Torsten Claesson, Lennart
Lundberg, Sven Lundberg, Roger Möller och Sven-Åke Pettersson
e ombud till Jönköpings läns Hembygdsförbunds årsmöte 201704-01 – delegeras till styrelsen
f ombud till Nässjö Hembygdsråds årsmöte, datum inte klart, –
Kennet Eriksson. Ytterligare ombud kan utses av styrelsen.
g ledamot och suppleant till Nässjö Hembygdsråds styrelse –
Marianne Kårekull, ordinarie och Göran Johansson suppleant
h ledningsgrupp för Radio Malmbäck – Curt Alpenberg, Göran
Johansson, Mikael Lägermo, Kristina Löf, Marianne Romhagen
och Folke Säll
i representant och ersättare i Malmbäcks Stjärna – Emma
Nilsson respektive Egon Samuelsson
j valberedning – Yvonne Ahlinder och Cinna Jörgensson.
§8

Behandling av inkomna motioner och förslag
Inga motioner hade inkommit. Ordförande presenterade styrelsens
förslag till aktiviteter under det kommande året. Skriftlig
information om detta kommer med utskick i april.

§9

Fastställande av medlemsavgift för 2017
Årsavgiften fastställdes till oförändrade 50 kr för vuxen och 20 kr
för barn och ungdom under 18 år. Avgiften samlas in på samma
sätt som tidigare år genom blankett i brevlådan för insättning på
bankgiro samtidigt med utdelning av informationsblad om
kommande aktiviteter.

§ 10

Övriga frågor
Inga övriga frågor behandlades.

§ 11

Avslutning
Ordförande riktade ett särskilt tack till valberedningen som detta år
fått lägga ner ett extra stort arbete samt tackade Lena Fransson,
som avgår ur valberedningen, med en blomma.
Lennart Ericsson, Bodafors, berättade efter kaffeserveringen om
Johan Printzenskölds liv och de historiska omständigheterna runt
hans innehav av Viresjö säteri på 1600-talet. Som bevis för vår
uppskattning av hans mycket intressanta föredrag överlämnades en
bok om nutidshistoria.

Vid protokollet

Justeras

Marianne Kårekull

Kristina Fransson

Marie-Louise Jonsson

