
Protokoll fört vid årsmöte med Hembygdsföreningen Gamla Reijmyre 

söndagen den 26 mars 2017. Plats Folkets Hus. 

§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 godkändes. 

§6 Föredragande av den ekonomiska berättelsen. 

Kassör Bertil Rosander meddelar att behållningen på föreningens bankkonto i Sörmlands Sparbank    
2016-12-31 var 56 099,25. (Inklusive de 25000 kr som vi sökt i bidrag till att använda till integrations 
främjande verksamhet). På ”Olga Svenssons fond” fanns vid samma tidpunkt 5 944,25.  

§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 2016. 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar. 

§9 2017-års budget. 

Någon budget fanns inte att presentera varför styrelsen fick i uppdrag att ta fram en sådan. Budgeten 
ska sedan kunna läsas på föreningens hemsida och anslås på Coop Rejmyres anslagstavla samt i 
Glasmuseet. 

§10 Bestämmande av årsavgift för 2018.  

Medlemsavgiften för 2018 bestämdes vara oförändrad. 150 kr ensamavgift och 200 kr familj. 

§11 Val av ordförande för 2017. 

Årsmötet valde till ordförande för 2017 Per-Inge Jansson. (Omvald). 



§12 Val av fyra styrelseledamöter på två år. 

Till styrelseledamöter på två år valdes Kerstin Skagerström, Stefan Gustafsson, Bengt Eriksson, 
Thomas Lindholm. 

§13 Val av styrelsesuppleanter på ett år. 

Till styrelse suppleanter på ett år valdes Lars Thalinsson och Lennart Svensson. 

§14 Val av en revisor på två år. 

Till revisor på två år valdes Veine Berntsson. 

§15 Val av två revisorssuppleanter på ett år. 

Valda till revisorssuppleanter på ett år valdes Monica Lundström och Birgitta Johansson. 

§16 Val av två arkivarier på ett år. 

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

§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 tema i Glasmuseet blir en utställning om Paul Kedelv. En 
rumsavskiljare av Kedelv har inköpts från ett hem i Motala för 10 000 kr och detta verk kommer att 
visas under året. Bemanningsschemat för årets lördagar och söndagar håller Britt-Marie Nilsson på 
att färdigställa. När det gäller veckodagarnas bemanning, det som Weine Holm skött i flera år, så har 
vi inte fått klart med en lösning ännu. 

§19 Information och samtal kring Grindstugan. 

Anders Rådenstein redogjorde för några av de aktiviteter som Grindstugan använts till under det 
gångna året, bland annat serveringen som Ann Karlsson och Elin Karlsson stod för på Rejmyre 
marknad och som gav ett betydelsefullt tillskott till föreningens kassa. Vidare berättade Anders att 
Elin Karlsson efter midsommar och över sommaren kommer att ha servering vid Grindstugan 
lördagar mellan kl. 12-15.                                  
Grindstugan fodrar kontinuerligt underhåll och vi söker helatiden efter bidrag till detta avslutade 
Anders. 

§20 Övriga föreningensaktiviteter. 

Det glasbruksarkiv som vi fått av glasbruket och som spänner över tiden 1930 fram till 2015 kommer 
att föras över till Riksarkivet Landsarkivet i Vadstena och förberedelserna för detta pågår. En 
studiecirkel tillsammans med iordningställandet av glasmuseet är bildad och denna cirkel jobbar med 
museet och arkivet. Sedan tidigare finns glasbruksarkivet 1810-1930 i Vadstena.    

 



§21 På mötet väckta frågor.    ---- ----. 

 

§22 Årsmötets avslutning. 

Mötesordförande Christer Lundström tackade för förtroendet och avslutade årsmötet. 

 

Vid protokollet                Justeras               Justeras 

 

Carl-David Söderback               Thord Höglander                                    Rolf Kindblom 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 


