Protokoll
fört vid årsmöte med Singö Hembygdsförening
i Singö församlingshus lördagen den 29 april 2017

Deltagare:
enligt bilaga 1
Distribueras: styrelsen, revisorerna, arkivexemplar

Bil 1

Ordf Håkan Drevin hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 1

Till mötesordförande och sekreterare valdes Håkan Drevin.

§ 2

Årsmötet ansågs behörigen utlyst och utsänd föredragningslista godkändes.

§ 3

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Lars Mattsson och
Hans Olov Pettersson.

§ 4

Genomgicks verksamhetsberättelsen samt resultat- och balansräkningen för
år 2016.

Bil 2,3

§ 5

Revisionsberättelsen föredrogs av mötets ordförande.

Bil 4

§ 6

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

§ 7

Till ordförande t o m årsmötet 2018 omvaldes Håkan Drevin.

§ 8

Till ordinarie ledamöter i styrelsen t o m årsmötet 2019 valdes:

.

Ordinarie
Åke Öhman, omval
Lena Söderman, omval
Suppleanter
Fernando Öhman, omval
Lars Fyrby, nyval
§ 9

Till revisorer för räkenskapsåret 2016 valdes:
Ordinarie
Hans-Olof Pettersson, omval
Marita Freiman, omval

Ersättare
Stefan Skarin, omval

§ 10

Till ledamöter i valberedningen fanns inga förslag. Stämman beslutade att styrelsen får vara
valberedning.

§ 11

Medlemsavgiften för år 2018 beslutades vara oförändrad 75 kr för enskild
och 200 kr för familj/hushåll.

§ 12

Inga motioner hade inkommit till styrelsen.

§ 14

Övriga frågor.
Diskuterades planerna på utställningslokal. Det föreslogs ånyo att vi kan ta ett första steg och
försöka förvärva lämplig mark för byggnaden.

§15

Avgående revisorn Kjell Eklund var inte närvarande men kommer att avtackas med blommor.

§16

Ordföranden tackade stämmodeltagarna fö r visat intresse och förklarade
2017 års stämma avslutad.

Efter stämman serverades kaffe med dopp och sedvanligt lotteri med åror såldes med påföljande
dragning och vinstutdelning. Estradören Michael Blum underhöll efter kaffet med visor och berättelser
"Från Knäppupp till Svenska ord". Det var mycket bra och uppskattat.
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