Protokoll
fört vid årsmöte med Singö Hembygdsförening
i Singö församlingshus lördagen den 26 mars 2011
Deltagare:
enligt bilaga 1
Distribueras: styrelsen, revisorerna, 2 arkivexemplar

Bil 1

Ordf Håkan Drevin hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 1

Till mötesordförande och sekreterare valdes Håkan Drevin.

§ 2

Årsmötet ansågs behörigen utlyst och utsänd föredragningslista godkändes.

§ 3

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Yngve Andersson och
Åke Öhman.

§ 4

Genomgicks verksamhetsberättelsen samt resultat- och balansräkningen för
år 2010.

§ 5

Revisionsberättelsen föredrogs av Lennart Björk, som också framförde revi- Bil 4
sorernas tack till styrelsen för väl utfört arbete.

§ 6

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.

§ 7

Till ordförande t o m årsmötet 2012 valdes Håkan Drevin.

§ 8

Till ordinarie ledamöter resp ersättare i styrelsen t o m årsmötet 2013 valdes:
Ordinarie
Ersättare
Lilly-Marie Freiman, omval
Pia Johansson, omval
Britta Andersson, omval
Siv Johansson, nyval
Fernando Öhman, nyval
Åke Öhman, omval

Bil 2,3

Lisbeth Modin, nyval, fyllnadsval 1 år för Kerstin Wahlfort
§ 9

Till revisorer för räkenskapsåret 2011 valdes:
Ordinarie
Ersättare
Lennart Björk, omval
Marita Freiman, omval
Kjell Eklund, omval

§ 10

Till ledamot i valberedningen t o m årsmötet 2012 omvaldes: Jan Svensson

§ 11

Medlemsavgiften för år 2012 beslutades vara oförändrad; 75 kr för enskild
och 200 kr för familj/hushåll.

§ 12

Inga motioner hade inkommit till styrelsen.

§ 13

Inga förslag från styrelsen förelåg.

§ 14

Fyra funktionärer avgick i och med årsmötet, nämligen Lars Mattsson, Sara Pettersson, Agneta
Brus och Kerstin Wahlfort. Samtliga avtackades av stämman; närvarande Lars Mattsson och
Sara Pettersson med tulpaner.

§15

Ordföranden tackade stämmodeltagama för visat intresse och förklarade
2011 års stämma avslutad.

Nu serverades kaffe med dopp och ett fint vinstbord fördelades med hjälp av åror. Riksspelmannen på
munspel Jim Åkerstedt underhöll förtrollande vackert med egna och andras låtar framförda på
munspel.

Vid protokollet:

Håkan Drevin

4?42.Yngve Andersson

Bill
Bil2
Bil 3
Bil4

q /

I})AO~
'"1'ke-Öhman

Deltagarförteckning
Verksamhetsberättelse
Resultat- och balansräkning
Revisionsberättelse

