
Protokoll fört vid årsmöte med Hembygdsföreningen Gamla Reijmyre 

söndagen den 22 mars 2015. 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 Thord Höglander och Rolf Kindblom. 

§5 Föredragande av verksamhetsberättelsen. 

Verksamhetsberättelsen upplästes och godkändes.        

§6 Föredragande av den ekonomiska berättelsen.     

Bertil Rosander redogjorde för det ekonomiska läget och den ekonomiska rapporten godkändes. 

§7 Föredragande av revisionsberättelsen.                     

Av föreningen vald revisor Nils-Erik Karlsson föredrog revisionsberättelsen. Revisionsberättelsen 
godkändes och lades till handlingarna. 

§8 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2014. 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar. 

§9 2015-års budget. 

Budgeten för 2015 fanns med i inbjudan till årsmötet. Budgeten godkändes. 

§10 Bestämmande av årsavgift för 2016. 

Årsavgiften för 2016 beslutades bli oförändrad. 150 kr ensamavgift och 200 kr familj. 

§11 Val av ordförande för 2015. 

Årsmötet valde till ordförande för 2015 Per-Inge Jansson. (Omvald) 

§12 Val av fyra styrelseledamöter på två år.                                                                                
Till styrelseledamöter på två år valdes Bertil Rosander, Bengt Eriksson, Stefan Gustafsson och Thomas 
Lindholm. 



§13 Val av två styrelsesuppleanter på ett år. 

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

§14 Val av arkivansvariga på ett år. 

Till arkivansvariga på ett år valdes Inger Wendin och Karin Holm.   

§15 Val av en revisor på två år. 

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

§16 Val av revisorssuppleanter på ett år. 

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

§17 Val av valberedning. 

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

§18 Information och samtal kring Glasmuseet.                                                                           
Per-Inge Jansson informerade årsmötet att årets utställning kommer att handla om eldfast glas. 
Industriglas och hushållsglas. Även ett antal karaffer från sent 1800-tal och en hylla med Montelin 
glas kommer att visas.                                                                                                                                         
Weine Holm kommer att anställas från april till oktober.                          
Årsmötet informerades om att Reijmyre Glasmuseum i ett testamente blivit tilldelat Monica Bratt 
glas samt aktier till ett bruttovärde av 30 000 kronor för omhändartagande av glaset. Glaset finns i 
Åsele och ska hämtas under våren. 

§19 Information och samtal kring Grindstugan.                                                                    
Underhåll, säkerhet och tillgänglighet är de stora kostnaderna vi har framför oss vid Grindstugan, 
därför söker vi kontinuerligt bidrag till detta. Kostnaderna har vi bra kontroll över efter att ha tagit in 
offerter på det nämnda.  Prioriteringen är nu säkerheten för besökare och reparation av båda husens 
tak. När det gäller säkerheten så har vi ansökt om bidrag till säkerhetsförbättringar till trapporna upp 
till andra och tredje våningen vilket är ett måste om vi ska fortsätta ta emot skolklasser. 

§20 Övriga föreningens aktiviteter.  ---- ----.                                                                                          
§21 På mötet väckta frågor.  ---- ----. 

§22 Årsmötets avslutning.                                                                                                               
Mötesordförande Christer Lundström tackade för visat förtroende och avslutade mötet. 

 

Vid protokollet            Justeras                    Justeras 

 

Carl-David Söderback            Thord Höglander                  Rolf Kindblom  

 




