
 

Protokoll 

fört vid ordinarie årsmöte med 

Väddö Hembygds- och fornminnesförening 

lördagen den 15 augusti 2020 klockan 13.00 

på Kista Hembygdsgård 

 

Årsmötesprotokoll/BLn 

 Medan årsmötesdeltagarna samlades underhöll Mats Olsson med sång till 

eget ackompanjemang. 

 
§ 1  

Mötets öppnande Föreningens ordförande Carina Bäckström öppnade det, på grund av 

coronapandemin fem månader försenade, nittioförsta årsmötet i föreningens 

historia och hälsade de närvarande välkomna. Ordföranden redogjorde för de 

förbättrings- och upprustningsåtgärder på hembygdsgårdens byggnader som 

vidtagits av styrelseledamöter och frivilliga under den helt nedstängda 

säsongen.  

En hälsning framfördes från föreningens hedersmedlem Inga Gustafsson, som 

på grund av sjukdom inte kunde närvara. 

Avlidna medlemmar hedrades med en tyst minut. 

 
§ 2  

Godkännande av 

dagordning 

Dagordningen godkändes (bilaga 1). 

 
§ 3  

Val av mötes-

ordförande 

Staffan Lundqvist valdes till ordförande för årsmötesförhandlingarna. 

 
§ 4  

Val av mötes-

sekreterare 

Birgitta Lundin valdes till sekreterare för årsmötesprotokollet.  

 
§ 5  

Val av protokolls-

justerare, tillika 

rösträknare 

Till protokollsjusterare, tillika rösträknare, valdes Ylva Linder och Peter 

Hagqvist. 

 
§ 6  

Mötets behöriga 

utlysande 

Kallelse hade införts i Norrtelje Tidning den 29 juli. Information om årsmötet 

hade samtidigt lagts ut på föreningens hemsida. 

Årsmötet befanns vara behörigen utlyst.  

 
§ 7  

Närvarolista/ 

röstlängd 

Röstlängden fastställdes med utgångspunkt från den närvarolista som 

cirkulerat bland deltagarna (bilaga 2). Totalt 36 medlemmar var närvarande. 
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§ 8  

Verksamhets-

berättelse, 

kassarapport 

Carina Bäckström föredrog styrelsens verksamhetsberättelse för år 2019. 

Ordföranden framförde föreningens tack till alla som bidragit med frivilliga 

arbetsinsatser och framför allt till styrelsen. 

Birgitta Lundin föreslog att i framtiden samtliga i verksamhetsberättelsen 

förekommande personer ska omnämnas med både för- och efternamn.  

Verksamhetsberättelsen lades därefter med godkännande till handlingarna 

(bilaga 3). 

Kassören Lennart Björklund föredrog den ekonomiska redogörelsen för 

år 2019, vilken med godkännande lades till handlingarna (bilaga 4). 

 
§ 9  

Styrelsens svar på 

§ 8 i årsmötes-

protokollet 2019 

Årsmötet den 25 maj 2019 beslöt (§ 8 årsmötesprotokollet) ”uppdra till 

styrelsen att utse en stadgekommitté med uppgift att föreslå en revidering och 

ett förtydligande av föreningens stadgar. Förslaget till reviderade stadgar ska 

framläggas inför årsmötet 2020.” 

Carina Bäckström redogjorde för kontakterna med Stockholms läns 

hembygdsförbund och föredrog styrelsens svar, som framgår av bilaga 5. 

Peter Hagqvist upprepade sina 2019 framförda synpunkter, nämligen dels att 

naturvårdsavtalet med Skogsstyrelsen borde ha behandlats vid ett årsmöte 

eller föreningsmöte, dels att en kommitté borde tillsättas med uppdrag att se 

över stadgarna vad gäller styrelsens behörighet att teckna avtal och 

maximibelopp för sådana avtal.  

Hans Lundin delade uppfattningen att styrelsens ekonomiska rörelsefrihet bör 

begränsas av ett maximibelopp. 

Årsmötet beslöt uttala att befintligt regelverk inkluderande stadgar, årsbudget 

och revision för närvarande kan anses tillräckligt.  

 
§ 10  

Revisionsberättelse Revisor Hans Lundin föredrog årets revisionsberättelse, som därefter lades till 

handlingarna (bilaga 6). 

 
§ 11  

Ansvarsfrihet I enlighet med revisorernas förslag beviljades styrelsen full ansvarsfrihet.  

 
§ 12  

Förslag från 

revisorerna 

I enlighet med bilaga 2 till revisorernas berättelse beslöt årsmötet ge styrelsen 

i uppdrag att tillsammans med bank undersöka mer avkastningseffektiv 

placering av Noréns fond i syfte att åstadkomma högre avkastning än 

nuvarande bankränta. 

 
§ 13  

Fastställande av 

årsavgift 

Årsmötet beslöt att årsavgiften skall vara oförändrat 150 kronor för vuxen 

medlem och 20 kronor för ungdomar under 18 år. 
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§ 14  

Budget för 2020 Kassör Lennart Björklund och revisor Hans Lundin föredrog gemensamt 

styrelsens budgetförslag för 2020, med utgångspunkt från att ingen utåtriktad 

verksamhet förekommit under säsongen på grund av coronapandemin. 

Budgetförslaget antogs av årsmötet (bilaga 7). 

 
§ 15  

Stadgeenliga val Carina Bäckström, Lennart Björklund och Anita Kullerstedt hade avböjt 

omval. Hans-Åke Sperne redogjorde för valberedningens arbete och 

beklagade att man inte lyckats finna någon person som var villig att åta sig 

ordförandeskapet.  

Årsmötet beslöt att lämna ordförandeposten vakant och att vice ordförande 

Anneli Lennartsson går in som tf. ordförande till dess att ny ordförande kan 

väljas.  

Till ordinarie ledamöter på två år omvaldes Ylva Linder, Calle Paulsson och 

Sten Pettersson samt nyvaldes Lillebeth Holmdahl och Peter Jonasson. En 

styrelseplats lämnades vakant med bemyndigande till styrelsen att vid behov 

förrätta fyllnadsval. 

Till revisor på två år nyvaldes Kenneth Nilsson. 

Till revisorssuppleant på ett år omvaldes Bertil Malmfält. 

 
§ 16  

Val av valberedning Såväl Laila Lundqvist som Hans-Åke Sperne hade avböjt omval. Då inga 

frivilliga personer anmälde sig måste valberedningen tills vidare lämnas 

vakant.  

Årsmötet uppdrog åt styrelsen att söka efter två personer, lämpliga och villiga 

att förbereda valen vid 2021 års årsmöte. 

 
§ 17  

Av styrelsen väckta 

förslag 

Carina Bäckström föredrog styrelsens förslag till åtgärder för 

hembygdsföreningens del av Kistavägen, dvs. sträckan från båtsmanstorpet 

till Simpnäsvägen (bilaga 8). Förutom de angivna punkterna kommer en skylt 

om hastighetsbegränsning till 40 km/tim att sättas upp vid infarten från 

Simpnäsvägen. Dispens från högsta tillåtna boggietryck kommer att ges till 

bl.a. renhållnings- och slamtömningsfordon. 

Birgitta Lundin föreslog att den anspråkslösa skylt som under några säsonger 

satts upp vid infarten till Sennebyvägen borde ersättas med en tydligare och 

mera iögonenfallande skylt om att besökare till Kista hembygdsgård ska 

fortsätta till nästa avfart.  

Årsmötet antog styrelsens förslag om åtgärder för Kistavägen. 
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§ 18  

Motioner från 

medlemmar 

En motion hade inkommit från Thure Herbertsson m.fl. om att 

hembygdsföreningen borde ”återuppta sin del av underhållet” av Kistavägens 

sträckning mellan Sennebyvägen och båtsmanstorpet och ”nedmontera 

återvänd-skylten vid tillfarten från landsvägen” (bilaga 9). Som representant 

för undertecknarna föreslog Anna-Karin Alvén bildandet av en arbetsgrupp 

mellan hembygdsföreningens styrelse och de fyra markägarna av 

ifrågavarande vägsträcka. 

Styrelsens svar på motionen föredrogs av Carina Bäckström (bilaga 10). 

Hans Lundin föredrog de synpunkter på motionen som han tidigare översänt 

till styrelsen (bilaga 11). 

Andra delen av yrkandet, att nedmontera ”återvänd-skylten”, ansågs besvarad 

med det i § 16 antagna åtgärdsprogrammet. Årsmötet beslöt med acklamation 

att i övrigt avslå motionen i enlighet med styrelsens förslag. 

 
§ 19  

Meddelanden Inga meddelanden förelåg. 

 
§ 20  

Övriga frågor Jörgen Toresson överlämnade ett notställ som gåva till föreningen. 

Hans-Åke Sperne överlämnade boken ”Grosshandlare, bönder och småfolk” 

som gåva till föreningens avgående ordförande Carina Bäckström. 

 
§ 21  

Mötets avslutande Ordföranden förklarade 2020 års årsmöte avslutat och överlämnade klubban 

till tf. ordförande Anneli Lennartsson. 

 Efter de formella årsmötesförhandlingarna avtackades avgående 

styrelseledamöter med blommor. Carina Bäckström och Lennart Björklund 

tilldelades dessutom Hembygdsförbundets hedersnål och diplom för 

mångåriga förtjänstfulla insatser. 

Musikunderhållningen med Mats Olsson fortsatte, varefter kaffe serverades 

utomhus. 

 Väddö den 27 augusti 2020 

     

 Birgitta Lundin 

Sekreterare 

 Staffan Lundqvist 

Ordförande 

 

 Justeras: 

     

 Ylva Linder  Peter Hagqvist  
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