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GRÖDINGE HEMBYGDSFÖRENING 

 

PROTOKOLL FÖRT VID 2013 ÅRS ÅRSMÖTE 130317 

 

1. Årsmötets öppnande 

Föreningens ordförande Maria Gustafsson öppnade mötet och hälsade de församlade välkomna. 

 

2. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes utan tillägg. 

 

3. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst  

Maria Gustafsson redogjorde för hur kallelse till årsmötet meddelats. Annons har införts i nr. 4/2012 

och 1/2013 av Grödinge hembygdstidning samt i Mitt i Botkyrka Salem.  Mötet förklarades behörigen 

utlyst. 

 

4. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 

Lars Hjeltman valdes att leda årsmötesförhandlingarna och Birgith Andersson att föra protokollet. 

 

5. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare 

Sören Morberg och Anders Gustafsson valdes att justera protokollet samt att räkna röster i händelse av 

votering under årsmötet. 

 

6. Styrelsens verksamhetsrättelse 

Verksamhetsberättelsen för 2012 delades ut på årsmötet. Ordföranden gick igenom den tillsammans 

med mötesdeltagarna.  Verksamhetsberättelsen godkändes. 

 

7. Ekonomisk redovisning 

Kassörens rapport för 2012 som utdelats skriftligt, föredrogs av ordförande och kommenterades av 

Eva Åkerlund. Årsmötet beslöt att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.  

 

8. Revisorernas berättelse 

Hans Tallberg läste upp revisionsberättelsen, som godkändes och lades till handlingarna. 

 

9. Fastställande av resultat- och balansräkningar 

Mötet godkände och fastställde resultat- och balansräkningen. 

 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret. 

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012. 

 

11. Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för kommande 

verksamhetsår 
Ordförande hänvisade till utdelad broschyr där planerad verksamhet införts. Budget fanns redovisad i 

den ekonomiska rapporten. Båda förslagen godkändes. 

 

12. Fastställande av årsavgift 

Medlemsavgiften har varit 150:- sek för enskild och 200:- sek för familj under det gångna året och 

årsmötet fastställde denna avgift även för kommande verksamhetsår. 

 

13. Behandling av styrelseförslag till årsmötet 

Styrelsen hade inlämnat ett förslag om ändring av § 6 i stadgarna med innebörden att valberedningen 

får frihet att ute sex till åtta ledamöter och tre till fyra suppleanter from nästa års årsmöte. Styrelsen 

föreslår också ändring av § 6 så att ”Styrelsen är beslutsför då minst fem ledamöter är närvarande, 

varav en skall vara ordförande eller vice ordförande”. Årsmötet beslutade att godkänna ändringarna. 

 

14. Behandling av motioner till årsmötet 

Inga motioner hade inkommit. 

 

 



2 

 
 

15. Val av ordförande för kommande verksamhetsår 

Maria Gustafsson har avsagt sig omval. Valberedningen hade ej lyckats att finna någon som var villig 

att åta sig uppdraget. Årsmötet valde därför att tillsätta en interimistisk ordförande, Lars Hjeltman, och 

utlysa nytt årsmöte den 28 april 2013. Under tiden fortsätter valberedningen att leta kandidater till 

ordförandeposten. 

 

16. Val av ordinarie styrelseledamöter för de kommande två verksamhetsåren 
Inger Sundlin och Birgith Andersson omvaldes som ledamöter för ytterligare två år. Barbro Gramén 

och Håkan Stenberg valdes, mandattid 2 år, att ersätta Ann-Margret Örnberg respektive Johan 

Helmersson, som båda avsagt sig omval. 

 

17. Val av styrelsesuppleanter för de kommande två verksamhetsåren  

Henrik Andersson omvaldes för två år och Johnny Frisk ersätter Barbro Gramén som blir ordinarie 

styrelsemedlem. 

 

18. Fyllnadsval  

Maria Gustafsson ersätter Isse Magnusson Österlund för en period av ett år. Isse Österlund har tidigare 

avgått ur styrelsen.  

 

19. Val av två revisorer samt suppleanter för dessa, för kommande verksamhetsår 

 Hans Tallberg och Karl-Gustav Giertz omvaldes som revisorer. Kurt Hassel och Folke Eriksson 

omvaldes som revisorssuppleanter. 

 

20. Val av tre ledamöter till valberedning, varav en sammankallande 

Ann-Marie Björnmelen omvaldes och Inga-Britt Hellberg och Anders Gustafsson valdes att ersätta 

Freddy Duwe och Lars Hjeltman som båda avböjt omval. Ann-Marie Björnmelen blir 

sammankallande för valberedningen.  

 

21. Kultur- och miljöpriset 

Gunvor Larsson har av styrelsen utsetts att ta emot Grödinge Hembygdsförenings kultur och miljöpris 

för 2013. Maria Gustafsson delade ut diplom och blommor.  

Gunvor Larsson fick priset för sin beredskap att alltid ställa upp, sin vänlighet och aldrig sinande 

förmåga att svara på frågor som: Vem? När? Hur? Var?  

 

22. Enkla frågor 

 Frågor väcktes men alla ombads av valberedningen att hjälpa till i sökandet efter ny ordförande.  

 

23. Avtackning av avgående styrelsemedlemmar m fl. 

Maria Gustafsson riktade stort tack till Ann-Margret Örnberg och Joan Helmersson som avgår från 

styrelsen. Ann-Margret Örnberg riktade varmt tack till Maria Gustafsson som avgår från 

ordförandeposten men som dock blir kvar i styrelsen. Till Eva Åkerlund och Gunvor Larsson riktades 

varmt tack för dagens förtäring. Ytterligare varmt och välförtjänt tack riktades till samtliga deltagare i 

föremålsgruppen för ännu ett år med flera fantastiska utställningar. Samtliga fick mottaga blommor. 

 

24. Årsmötets avslutande 

Ordförande tackade mötesordförande och mötessekreterare med blommor och avslutade årsmötet. 

 

 

 

……………………………………….………………………………………………….. 

Lars Hjeltman    Birgith Andersson 

Mötesordförande   Mötessekreterare 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………... 

Sören Morberg   Anders Gustafsson 
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Justeringsman    Justeringsman 


