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§1

Årsmötets öppnande
Ordförande hälsade ett 40-tal medlemmar välkomna och tackade Kevin
Forsberg, Malmbäck, som inledde årsmötet med bildspel och fotoutställning
med vackra naturmotiv.

§2

Årsmötets utlysande
Mötet ansågs tillfredsställande utlyst.

§3

Val av mötesfunktionärer.
Till mötets ordförande valdes Kristina Löf, vice ordförande Gunhild
Carlsson, sekreterare Marianne Kårekull, protokollsjusterare och tillika
rösträknare Anita Karlsson och Anne-Marie Johansson.

§4

Fastställande av dagordningen
Den föreslagna dagordningen godkändes.

§5

Årsredovisning för 2014
a Marianne Kårekull föredrog årets verksamhetsberättelse, vilken godkändes
och lades till handlingarna. Bil.1.
b Conny Ahlinder föredrog årets bokslut, som också godkändes och lades till
handlingarna. Bil. 2.
c Resultat- och balansräkningen fastställdes.
d Anita Karlsson föredrog revisorernas berättelse.
e Under Gunhild Carlssons ordförandeskap beslutade årsmötet om ansvarsfrihet
för styrelsens ledamöter för det gångna årets förvaltning.

§6

Radio Malmbäck
John-Erik Andersson informerade om Radio Malmbäcks produktion och
producenter.

§7

Val för kommande verksamhetsår
Följande ledamöter, funktionärer och representanter för Hembygdsföreningen
valdes:
a ordförande – omval av Kristina Löf
b styrelseledamöter för två år – omval av Conny Ahlinder, Marianne Nilsson
och Börje Persson. Martin Forsberg hade avböjt återval. Årsmötet bordlade
frågan om ersättare för honom.
c revisorer – omval av Anita Karlsson och Anne-Marie Johansson.
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d fastighetsgrupp – omval av Torsten Claesson, Lennart Lundberg, Sven
Lundberg, Roger Möller och Sven-Åke Pettersson.
e ombud till Jönköpings läns hembygdsförbunds årsmöte 11 april – Marianne
och Torsten Kårekull.
f ombud till Nässjö Hembygdsråds årsmöte 23 mars – Annmarie och John-Erik
Andersson, Marianne Nilsson, Margit Jonsson och Börje Persson.
g ledamot i Nässjö Hembygdsråds styrelse – Göran Johansson, suppleant –
Kristina Löf.
h ledningsgrupp för Radio Malmbäck – Curt Alpenberg, John-Erik Andersson,
Göran Johansson, Kristina Löf, Marianne Romhagen och Folke Säll. Till kassör
utsågs Marianne Romhagen.
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 motioner hade inkommit. Ordförande informerade om det planerade
programmet för året och betonade möjligheten att framföra förslag till
aktiviteter. Till den kommande digitala dokumentationen av föremålen i
stugorna i Hembygdsparken betonades behovet av information om dessa.

§9

Fastställande av medlemsavgift för 2015
På förslag av kassören beslutades om oförändrad medlemsavgift, dvs 50 kr för
vuxen medlem och 20 kr för barn och ungdom under 18 år. Avgifterna samlas in
genom insättning på bankgiro. Information om detta samt om kommande
program delas ut till varje hushåll i socknen under april månad.

§ 10

Fastighetsunderhåll
Som sammankallande för arbetet med att under sommaren rödfärga och måla i
första hand hembygdsstugan men om möjligt även de andra husen valdes
Torsten Claesson.
Styrelsen har beslutat om omläggning av taket på hembygdsstugan på grund av
en läcka och ordförande informerade om de överväganden som gjorts med
anledning av detta.

§ 11

Övriga frågor
Inga övriga frågor avhandlades.

§ 12

Avslutning
Ordförande tackade mötet för visat intresse. Med en CD med äldre inspelningar
av bl a Rune Löw och Torsten Rubensson framförde Annmarie Andersson
föreningens uppskattning och tacksamhet till Kristina Löf för hennes
engagemang och arbete. Mötet avslutades med kaffeservering och lotterier.
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