
Protokoll fört vid årsmöte med Hembygdsföreningen Gamla Reijmyre 

söndagen den 23 mars 2014.  Plats, Lill Annas Café. 

§1 Årsmötets öppnande och förslag till dagordning. 

Föreningens ordförande Per-Inge Jansson hälsade välkommen och öppnade mötet. 

§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 Britt-Marie Nilsson och Bert Kindåker. 

§5 Föredragande av verksamhetsberättelsen. 

Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. 

§6 Föredragande av den ekonomiska berättelsen. 

Föreningens kassör Bertil Rosander gick muntlig igenom det ekonomiska läget. Den 
ekonomiska rapporten godkändes. 

§7 Föredragande av revisionsberättelsen. 

Av föreningen vald revisor Karl-Gustaf Thiderman föredrog revisionsberättelsen. 
Revisionsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.   

§8 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2013. 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar. 

§9 2014-års budget. 

Bertil Rosander gick muntligen igenom hur budgeten för 2014 ser ut och nämnde de 
investeringar som är planerade. Mötet godkände vad som sagts under denna punkt. 

§10 Bestämmande av årsavgift för 2015. 

Mötet beslutade att årsavgiften för 2015 blir oförändrad 150 kr ensamavgift och 200 kr för 
familj.                       
§11 Val av ordförande för 2014.                        
Årsmötet valde till ordförande för 2014 Per-Inge Jansson. (Omvald). 

§12 Val av tre styrelseledamöter på två år. 



Till styrelseledamöter på två år valdes Jörgen Holm, Anders Rådenstein och Carl-David 
Söderback.   

§13 Val av styrelsesuppleanter på ett år. 

Till styrelsesuppleanter på ett år valdes Nils-Åke Bråtner och Lennart Svensson. 

§14 Val av en revisor på två år. 

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

§15 Val av revisorssuppleanter på ett år. 

Valda till revisorssuppleanter på ett år blev Arvid Andersson och Veine Berndtsson. 

§16 Val av valberedning. 

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

§17 Information och samtal kring Glasmuseet. 

Styrelsen informerade årsmötet att årets tema på Glasmuseet kommer att kretsa kring 
Gustaf Emanuel Nilssons tid i Reijmyre. 

§18 Information och samtal kring Grindstugan. 

Styrelsen informerade årsmötet att de arrangemang som hittills är förberedda inför 2014 är: 
Nationaldagsfirandet, Reijmyre Marknad och Östgöta Dagarna. Vidare informerades att stora 
underhålls- och reparationsbehov finns vid Grindstugan. Detta klarar vi inte utan ekonomisk 
hjälp så vi hoppas att något av de bidrag vi söker leder till ekonomiskt stöd. 

§19 Övriga föreningens aktiviteter.     

Styrelsen informerade att Robert Carlin  tackat ja till att högtidstala på nationaldagen. Likaså 
har Skedevi-Rejmyre kyrkokör tackat ja.                                                                                          
§20 På mötet väckta frågor.     ---- ----. 

§21 Årsmötets avslutning. 

Mötes ordförande Christer Lundström tackade för förtroendet att leda årsmötet. Mötet 
avslutades. 

 

 


