
 

 

VHFF protokoll årsmöte 2022/BLn 

 

Protokoll 
fört vid ordinarie årsmöte med Väddö hembygds- och fornminnesförening 
lördagen den 23 april 2022 klockan 13.00 på Kista Hembygdsgård 

 Under samlingen underhöll Jörgen Toresson med dragspelsmusik. 

 § 1  

Mötets öppnande, 
parentation 

Föreningens ordförande Anneli Lennartsson hälsade närvarande medlemmar 
välkomna och förklarade mötet öppnat. Hon presenterade några av de 
programpunkter för sommaren som hittills beslutats, såsom midsommarfest, 
sommargudstjänst och hembygdens dag.  

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 Ann-Mari Crona och Peter 
Hagqvist. 

 § 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 27 medlemmar var närvarande. 
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§ 8  

Verksamhets-
berättelse, 
kassarapport 

Anneli Lennartsson föredrog delar av styrelsens verksamhetsberättelse för år 
2021 (bilaga 3). 
På uppdrag av styrelsen föredrog Hans Lundin den ekonomiska redogörelsen 
för år 2021 (bilaga 4). 

 § 9  

Revisionsberättelse Revisor Hans Lundin föredrog årets revisionsberättelse (bilaga 5). 
Därefter lades verksamhetsberättelsen och kassarapporten med 
godkännande till handlingarna. 

 § 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 för år 2023 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 2022 (bilaga 6). 
Förslaget antogs av årsmötet. 

 § 15  

Stadgeenliga val Till styrelseledamöter på två år omvaldes Sten Pettersson, Lillebeth 
Holmdahl och Ylva Linder samt nyvaldes Gunnar Wass och Jörgen Bergmark. 
Till ordförande på ett år omvaldes Anneli Lennartsson. 
Till revisor på två år omvaldes Kenneth Nilsson. 
Till revisorssuppleant på ett år omvaldes Bertil Malmfält. 

 § 16  

Val av valberedning Till valberedning på ett år omvaldes Britt-Marie Nilsson och Britt-Inger 
Nilsson. 
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§ 17  

Övriga frågor Hans-Åke Sperne informerade om ett evenemang i Elmsta Park den 
20 augusti, där ledande politiker från kommunen kommer att delta och där 
lokala föreningar och organisationer bereds tillfälle att presentera sig. Han 
bad styrelsen fundera över i vilken form hembygdsföreningen skulle kunna 
medverka. Inget beslut fattades. 

Lennart Björklund redogjorde för turerna kring det arv som föreningen 
tillsammans med tre andra arvtagare mottagit i form av fastigheten 
Grisslehamn 10:1 inklusive lösöre. Ärendet är ännu inte avslutat. 

 § 18  

Mötets avslutande Ordföranden framförde ett tack till styrelsen och övriga medlemmar som 
genom frivilliga insatser bidragit till hembygdsgårdens bevarande. Därefter 
förklarade han 2022 års årsmöte avslutat. 

 Efter de formella årsmötesförhandlingarna serverades kaffe med hembakat 
bröd. 

 Väddö den 26 april 2022 

     

 Birgitta Lundin 
Sekreterare 

 Staffan Lundqvist 
Ordförande 

 

 Justeras: 

     

 Ann-Mari Crona  Peter Hagqvist  

 


