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Protokoll

fört vid årsmöte med Singö Hembygdsförening
i Singö församlingshus lördagen den 8 mars 2008

Deltagare:
Distribueras:

enligt bilaga 1
styrelsen, revisorerna, 2 arkivexemplar

Bill

§ 1. V ordf Yngve Andersson hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet
öppnat. Nu följde uppspelning av ljudband ftån Folkminnesarkivets Singö-
inspelningar: Lars Sundin:Singöskeppare; Georg Öhman på grund; G Öhman
seglar med Hoppet; G Öhman berättar; Harald Carlsson berättar; Ingas John
sjunger "en fattig bonddräng"; Mosse-Fridolf spelar Mattsgårdsvalsen.

Till mötesordförande valdes Yngve Andersson och till sekreterare Åke Öhman.

Årsmötet ansågs behörigen utlyst och utlagd föredragningslista godkändes.

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Lars Mattsson och
Jarl Söderman.

Genomgicks verksamhetsberättelsen samt resultat- och balansräkningen för Bil 2,3
år 2007.

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

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007.

Till ordförande t o m årsmötet 2009 valdes Håkan Drevin.

Till ordinarie ledamöter resp ersättare i styrelsen t o m årsmötet 2010 valdes:
Ordinarie Ersättare

Yngve Andersson, omval Per Mjömö, omval
Ulrika Freiman, omval Jarl Söderman, omval
Inger Öhman, omval
Kerstin Wahlfort, nyval

§ 10. Till revisorer för räkenskapsåret 2008 omvaldes:
Ordinarie Ersättare
Lennart Björk Lars Horwitz
Kjell Eklund

§ 11. Till ledamöter i valberedningen t o m årsmötet 2009 omvaldes:
Jan Svensson, sammankallande
Agneta Brus
Cissie Bohlin

§ 12. Medlemsavgiften för år 2009 beslutades vara oförändrad; 75 kr för enskild
och 200 kr för familj/hushåll.

Inga motioner hade inkommit till styrelsen.

Beslutades att slutgiltigt genomföra styrelsens vid årsmötet 2007 antagna
förslag till stadgeändring.

§ 15. Ordföranden tackade stämmodeltagarna för visat intresse och förklarade
2008 års stämma avslutad.

§ 13.

§ 14. Bil 5

Avgående styrelseledamoten Margareta Svensson, tyvärr ej närvarande, avtackades
med en enkel tulpanbukett att överlämnas genom maken Jan. Likaså uppvaktades

§ 2.

§ 3.

§ 4.

§ 5.

§ 6.

§ 7.

§ 8.

§ 9.
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ordinarie ordföranden Håkan Drevin, förhindrad deltaga i årsmötet p g a sjukdom,
med tulpaner och en gåva i bokform till sina tidigare i år uppnådda 60 år att över-
lämnas genom hustrun Agneta.

Nu serverades kaffe med dopp och samtidigt intogs "scenen" av ungdomskören
"Sing-ö-Song" som under Karin Sahlins ledning underhöll med sång och musik. Som
avslutning sjöngs unisont "Du gamla, Du fria". Tulpaner överlämnades som tack till
både sångare och körledare.

Stämman fattade ytterligare ett beslut, nämligen att som bevis på sin uppskattning
låta intäkterna från dagens försäljning av åror, 750 kronor, tillfalla "Sing-ö-Song"
som bidrag till deras förestående USA-resa.

Vid protokollet:
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Yngve Andersson

Bill
Bil 2
Bil 3
Bil 4
Bil 5

Deltagarförteckning
Verksamhetsberättelse
Resultat- och balansräkning
Revisionsberättelse
Stadgeändring


