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söndagen den 6 mars 2016. Plats Folkets Hus. 

§1 Årsmötets öppnande och förslag till dagordning. 

Föreningens vise ordförande Anders Rådenstein 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 Kurt Karlsson och Leif Hillgren. 

§5 Föredragande av verksamhetsberättelsen. 

Verksamhetsberättelsen godkändes. 

§6 Föredragande av den ekonomiska berättelsen. 

Lennart Svensson undrade varför inget resultat redovisades i den ekonomiska rapporten och varför 
Olga Svenssons ”fond” inte fanns med.                                                                                                       
Kassör Bertil Rosander svarade att det tydligt framgår att inkomster och utgifter är i balans samt att 
ingående saldo och utgående saldo tydligt redovisas i rapporten.                                               
När det gäller Olga Svenssons ”fond” finns den med i underlaget till revisorerna och i 
revisionsrapporten. I fortsättningen kommer den att redovisas i den ekonomiska rapporten.           
Den ekonomiska rapporten godkändes. 

§7 Föredragande av revisionsberättelsen. 

Föreningens revisorsuppleant Veine Berntsson föredrog revisionsberättelsen vilken godkändes. 

§8 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2015. 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar. 

§9 2016-års budget. 

Budgeten för 2016 fanns med i inbjudan till årsmötet. Budgeten godkändes. 

§10 Bestämmande av årsavgift för 2017 

Årsavgiften för 2017 bestämdes vara oförändrad. 150 kr ensamavgift och 200 kr familj. 

§11 Val av ordförande för 2016. 

Årsmötet valde till ordförande för 2016 Per-Inge Jansson. (Omvald). 
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Till styrelseledamöter på två år valdes Anders Rådenstein, Jörgen Holm 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 arkivansvariga på ett år. 

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

§15 Val av revisorer. 

Till revisor på ett år valdes Veine Berntsson (Fyllnadsval). Till revisor på två år valdes Nils-Erik 
Karlsson. 

§16 Val av revisionssuppleanter på ett år. 

Valda till revisionssuppleanter på ett år blev Birgitta Johansson och Monica Lundström. 

§17 Val av valberedning.                         
                                                                                                                                                         
Till valberedare inför nästa årsmöte valdes Ann Karlsson och Elin Karlsson. 

§18 Information och samtal kring Glasmuseet. 

Per-Inge Jansson informerade att årets utställning i museet blir en Monica Bratt utställning. 
Glasbruket har sagt sig vilja bygga upp ett upplevelsemuseum i anslutning till Glasmuseet till detta 
förslag har vi i Hembygdsföreningens styrelse inte tagit på oss något ansvar.                                               
I slutet av förra året fick vi av Arnfinn Röste beskedet att Glasbruket låter Hembygdsföreningen ta 
hand om glaset och arkivet som finns i det så kallade hemliga rummet, vi har börjat flytta glaset till 
annan lokal. Nu i dagarna fick vi beskedet att vi inte som vi trott fått glaset och arkivet utan 
Glasbruket deponerar det till oss. Vi tolkar det som att vi inte har någon äganderätt till glaset och 
arkivet. Framtiden får utvisa hur det blir med detta.    

§19 Information och samtal om Grindstugan.   

Anders Rådenstein berättade att vi sökt 50 000 kr till förbättringar av tillgängligheten vid Grindstugan 
och att vi fick 25000 kr beviljat. Av dessa pengar har vi säkrat trapporna i Grindstugan upp till andra 
och tredje våningen med räcken samt gjort ny ingång och ramp till boden från gaveln som är mot 
kyrkan.                          
Anders berättade också att Ann Karlsson kommer att servera kaffe vid Grindstugan några gånger 
under sommaren.                                                                                                                                                                                          

§20 Övriga föreningens aktiviteter.    
                                                                                                                                                       
Bertil Rosander rapporterar att Glasmuseet öppnar 30 april, att Glasets Dag med visning av Monica 
Bratt utställningen äger rum den 7 maj, att Grindstugan och Glasmuseet är öppna på Rejmyre  
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Marknad, att novembermedlemsmötet blir traditionsenligt, att den sedvanliga jul marknaden äger 
rum i december. 

§21 På mötet väckta frågor. 

Bertil Rosander informerar att vi har erhållit ett erbjudande från Reijmyre Glasbruk. 
Hembygdsföreningens medlemmar erhåller 20 % rabatt på Reijmyre Glasbruks egen produktion i 
glasbutiken. Undantaget är produkter med X-pris. Medlemsförteckning ligger i butiken. 

§22 Årsmötets avslutning. 

Mötesordförande Christer Lundström tackade för visat förtroende och avslutade mötet. 

 

 

Vid protokollet   

 

Carl-David Söderback 

 

Justeras                   Justeras  

 

Kurt Karlsson                                            Leif Hillgren 

 

    

 

                

  

                     

 

 

 

      

 




