
 

 

VHFF protokoll årsmöte 2021/BLn 

 

Protokoll 
fört vid ordinarie årsmöte med Väddö Hembygds- och fornminnesförening 
lördagen den 29 maj 2021 klockan 13.00 utomhus på Kista Hembygdsgård 

 § 1  

Mötets öppnande, 
parentation 

Föreningens t.f. ordförande Anneli Lennartsson välkomnade närvarande 
medlemmar till det nittioandra årsmötet i föreningens historia och 
förklarade mötet öppnat. Hon konstaterade att ingen utåtriktad verksamhet 
varit möjlig under pandemiåret men att aktiviteten tack vare ideella insatser 
varit hög när det gällde reparations- och underhållsarbeten. 

Avlidna medlemmar hedrades med en tyst minut. 

 § 2  

Godkännande av 
föredragningslista 

Föredragningslistan 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 Carina 
Bäckström. 

 § 6  

Mötets behöriga 
utlysande 

Årsmötet befanns vara behörigen utlyst.  

 § 7  

Närvarolista/ 
röstlängd 

Röstlängden fastställdes med utgångspunkt från den närvarolista som 
cirkulerat bland deltagarna (bilaga 2). Totalt 30 medlemmar var närvarande. 
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§ 8  

Verksamhets-
berättelse, 
kassarapport 

Anneli Lennartsson föredrog delar av styrelsens verksamhetsberättelse för år 
2020 (bilaga 3). 
I kassörens frånvaro föredrog Hans Lundin den ekonomiska redogörelsen för 
år 2020 (bilaga 4). 
Carina Bäckström och Arne Johansson redogjorde för arbetet med att rusta 
upp några av de vagnar som står uppställda i gamla ladan. 
Carina Bäckström ställde en fråga angående de icke avslutade 
målningsarbetena på mangårdsbyggnaden. Anneli Lennartsson svarade att 
anledningen till förseningen var att bidrag söks i oktober men betalas ut 
först året därpå samt att 25.000 kronor avsatts för målning av fönster i 
budgeten för år 2021. 
Verksamhetsberättelsen och kassarapporten lades därefter med 
godkännande till handlingarna. 

 § 9  

Revisionsberättelse Revisor Hans Lundin föredrog årets revisionsberättelse, som därefter lades 
till handlingarna (bilaga 5). 

 § 10  

Ansvarsfrihet I enlighet med revisorernas förslag beviljades styrelsen full ansvarsfrihet.  

 § 11  

Motioner från 
medlemmar 

Inga motioner hade inkommit. 

 § 12  

Av styrelsen väckta 
förslag 

Inga förslag från styrelsen förelåg. 

 § 13  

Fastställande av 
årsavgift 

Årsmötet beslöt att årsavgiften skall vara oförändrat 150 kronor för vuxen 
medlem och 20 kronor för ungdomar under 18 år. 

 § 14  

Fastställande av 
utgifts- och inkomst-
stat 

Hans Lundin föredrog på kassörens uppdrag styrelsens förslag till utgifts- och 
inkomststat för 2021. 
Förslaget antogs av årsmötet (bilaga 6). 

 § 15  

Stadgeenliga val Till styrelseledamöter på två år omvaldes Ulf Crona, Per Öhman, Anneli 
Lennartsson och Maya Lööf. 
Till ordförande på ett år valdes Anneli Lennartsson. 
Till revisor på två år omvaldes Hans Lundin. 
Till revisorssuppleant på ett år omvaldes Bertil Malmfält. 
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§ 16  

Val av valberedning Till valberedning nyvaldes Britt-Marie Nilsson och Britt-Inger Nilsson. 

 § 17  

Övriga frågor Inga övriga frågor hade anmälts. 

 § 18  

Mötets avslutande Ordföranden framförde ett tack till styrelsen och övriga medlemmar som 
genom frivilliga insatser bidragit till hembygdsgårdens bevarande. Därefter 
förklarade han 2021 års årsmöte avslutat och överlämnade klubban till 
föreningens ordförande Anneli Lennartsson. 

 Efter de formella årsmötesförhandlingarna serverades kaffe utomhus. 

 Väddö den 11 juni 2021 

     

 Birgitta Lundin 
Sekreterare 

 Staffan Lundqvist 
Ordförande 

 

 Justeras: 

     

 Ylva Linder  Carina Bäckström  

 


