
Protokoll fört vid årsmöte med Hembygdsföreningen Gamla Reijmyre 

söndagen den 24 mars 2013. 

                                                                                                                                     Plats: Lill Annas kaffe. 

§1 Årsmötets öppnande och förslag till dagordning.                                                                   

Föreningens vise ordförande Anders Rådenstein hälsade välkommen och öppnade mötet.   

Dagordningen godkändes. 

§2 Frågan om kallelse skett enligt stadgarna. 

Fastställdes att kallelse skett enligt stadgarna. 

§3 Val av mötesordförande och mötessekreterare. 

Till mötesordförande valdes Christer Lundström. Till mötessekreterare valdes Carl-David Söderback. 

§4 Val av två personer att justera protokollet samt vara rösträknare. 

Till att justera protokollet och vara rösträknare valdes Stefan Gustafsson och Veine Berndtsson. 

§5 Föredragande av verksamhetsberättelsen. 

Verksamhetsberättelsen godkändes. 

§6 Föredragande av den ekonomiska berättelsen. 

Föreningens kassör Bertil Rosander gick igenom den ekonomiska berättelsen. Den ekonomiska 

berättelsen godkändes. 

§7 Föredragande av revisionsberättelsen. 

Av föreningen vald revisor Karl-Gustav Thiderman föredrog revisionsberättelsen. 

Revisionsberättelsen godkändes. 

§8 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2012. 

Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar. 

§9 2013-års budget. 

Bertil Rosander förklarade hur budgeten för 2013 ser ut. Budgeten godkändes. 

§10 Bestämmande av årsavgift för 2014. 

Styrelsen föreslog att årsavgiften för 2014 ska vara, ensamavgift 150 kr familjeavgift 200 kr. Årsmötet 

godkände förslaget. 

§11 Val av ordförande för 2013. 

Årsmötet valde till ordförande för 2013 Per-Inge Jansson. (Omvald). 

 



§12 Val av styrelseledamöter på två år. 

Till styrelseledamöter på två år valdes Bertil Rosander, Bengt Eriksson, Stefan Gustafsson och Thomas 

Lindholm. (Samtliga omvalda). 

§13 Val av styrelsesuppleanter på ett år. 

Till styrelsesuppleanter på ett år valdes Nils-Åke Bråtner och Lennart Svensson. (Båda nyvalda).  

§14 Val av en revisor på två år. 

Till revisor på två år omvaldes Karl-Gustav Thiderman. (Nils-Erik Karlsson har ett år kvar på sitt 

mandat). 

§15 Val av revisionssuppleanter på ett år.  

Till revisionssuppleanter på ett år valdes Håkan Johansson och Arvid Andersson. (Båda omvalda). 

§16 Val av valberedning. 

Till valberedare inför nästa årsmöte valdes Ketty Karlsson och Ann Karlsson. 

§17 Information och samtal kring Glasmuseet. 

Under 2013 kommer Glasmuseet att visa samma utställning som 2012 dock med fortlöpande 

ändringar.                                                       

Nu under vintern har en studiecirkel arbetat med att ta fram underlag om Gustaf E. Nilsson som var 

den person som efter nerläggningen av glasbruket 1926 köpte upp det som var kvar av Glasbruket. 

Gustav E Nilsson startade tillsammans med några glasarbetare på nytt glastillverkning och flera andra 

företag i samhället. Så småningom resulterade detta i att Rolf Sievert i Tvartorp köpte och drev 

Glasbruket fram till att det såldes till Lennart Rosen. Studiecirkeln fortsätter i höst och då ska 2014 

års utställning, baserat på det nämnda, byggas upp.    

§18 Information och samtal kring Grindstugan.                                                                                                       

Grindstugan har renoveringsbehov bl.a. behöver taket få nytt tegel och huset målas. Bidrag har sökts 

från olika håll men ännu utan resultat.                                                                      

Vi behöver Stugvärd/stugvärdar till Grindstugan. Är ni intresserade av att göra en insats vid 

Grindstugan, ute eller inne, så hör av er till Anders Rådenstein.   Fråga från mötesdeltagare; 

Informationen kring när aktiviteter inträffar vid Grindstugan, men också på andra platser, är 

bristfällig hur har ni tänkt åtgärda detta? Svar; Vi kommer att annonsera i Skogs Nytt men även 

fortsätta som hittills med lapp i Konsum. På hemsidan kommer vi också att annonsera. Bertil 

Rosander har en idé om att sända ut ett papper där man kan anmäla sig. Christer Lundström 

betonade då att en presentation av uppgiften finns med.  

§19 Övriga av föreningens aktiviteter. 

Årsmötet informerades om den studiecirkel som under vårvintern pågått och som handlar om att 

samla in information om Gustaf E. Nilsson och Rolf Sievert vilka var de som såg till att glasbruket 

kunde drivas vidare efter nedläggningen 1926. (Se §17).               

Christer Lundström ställde frågan, hur informationen om studiecirkeln gick till och Bertil Rosander 

svarade att vi satte upp meddelande om cirkeln på anslagstavlorna i samhället. 



  

§20 På mötet väckta frågor.  

Per Nilsson framställde synpunkten att vi jobbar ensidigt mot och kring Glasbrukets historia kanske 

kan vi starta en studiecirkel om övriga industrier. Bertil Rosander svarade, ja det kan vi och så har vi 

tänkt men först gör vi klart med Gustaf Nilsson och Rolf Sievert. 

§21 Årsmötets avslutning. 

Mötesordförande Christer Lundström tackade för förtroendet att ha fått sitta ordförande och 

avslutade mötet. 

 

 

 

Vid protokollet.    Justeras.  Justeras. 

 

Carl-David Söderback    Stefan Gustafsson Veine Berndtsson   

   

                    


