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Protokoll fört vid årsmöte 2018
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1.

Ordföranden Håkan Lindgren hälsar närvarande, drygt 50 medlemmar,
välkomna och förklarar årsmötet för öppnat.

2.

Val av årsmötespresidium.


till ordföranden för mötet väljs Håkan Lindgren.



till sekreterare väljs Inga Arnell Lindgren.’



att justera dagens protokoll utses Marie Thorebring och Gösta
Gustafsson.

3.

Mötets behöriga utlysande. Samtliga medlemmar har fått en personlig
kallelse vecka 8. Annons har varit införd i SmålandsTidningen den 15 och
16 februari. Möter finner att årsmötet är utlyst i behörig ordning.

4.

Föreliggande förslaget till dagordning fastställes.

5.

Styrelsens verksamhetsberättelse och kassarapport föredrages.

6.

Revisionsberättelsen föredrages.

7.

Mötet noterar att man tagit del av verksamhetsberättelse, kasssarapport
och revisionsberättelse.

8.

Mötet beviljar styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2017.

9.

Val av styrelse, ordinarie ledamöter i tur att avgå


Jan-Erik Johansson



Alf Thorebring



Susanne Landelius



Curt Arvidsson

Valberedningen föreslår omval på två år på samtliga utom Curt
Arvidsson, som avsagt sig omval, här föreslås nyval av Viktor Gustavsson
på 2 år

Styrelsesuppleant i tur att avgå:


Weine Johansson

Valberedningen föreslår omval på på 2 år.
I styrelsen kvarstår ytterligare ett år:


Anders Gunnar



Håkan Lindgren



Ove Sundeborn



Mats Thorebring (ersättare)

Årsmötet beslutar enlig valberedelsens förslag.
10.

Val av revisorer två ordinarie och två ersättare, valberedningen föreslår
omval av:


Stig Sundqvist med ersättare Mats Lindgren



Per Åberg med ersättare Hans-Göran Saldner

Mötet beslutar enligt valberedningens förslag.
11.

12.
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Val av valberedning: I tur att avgå Viktor Gustavsson. Mötet beslutar:


Alf Eriksson, Kisa – omval



David Karlsson, Österbymo – omval



Jan Karlsson, Eksjö – nyval

Mötet fastställer årsavgiften för 2019 till 150kronor.

13.

Förslag till program för 2018, som skickats ut tillsammans med kallelsen
till årsmötet fastställes utan ändringar eller tillägg.

14.

Vid hönsbytardagen den 9 juni behövs många frivilliga som hjälper till
både veckan innan, under själva dagen och till att städa upp efter. Det är
i år 10års jubileum för föreningen Groddens aktivitet. Lista såtts upp i
verkstaden, där det noteras vad man kan hjälpa till med och när.

15.

Övriga frågor.


Hur många betalande besökte museet 2018?
Svar: betalande 698 personer enligt pin statistiken.



16.
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Museet är öppet sju veckor (49 dagar) under 2019, dagligen
kl 11-16. Det behövs bemanning för att öppna och stänga, ta
upp entré, sälja glass, städa av och hålla snyggt. Föreningen
har ca 250 medlemmar, om 100 av oss ställer upp en dag var
är bemanningen löst. Alla uppmanas se om de har en dag att
undvara och notera sig i almanackan.

Ordföranden tackar för aktivt deltagande och förklarar mötet avslutat.
Bjuder in till kaffe och macka, samt hälsar Gudrid Hansen välkommen att
kåsera över både ”Kalle i Kruka” och ”Signe med Cykeln” efter fikar.

Dag som ovan

Inga Arnell Lindgren

Håkan Lindgren,

sekreterare
ordförande

Justeras:

Marie Thorebring
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Gösta Gustafsson

