
  
  

Protokoll 
fört vid årsmöte med Singö Hembygdsförening 

i Singö församlingshus lördagen den 21 mars 2009 
  

Deltagare: enligt bilaga 1 Bil 1 
Distribueras: styrelsen, revisorerna, 2 arkivexemplar  

 
Ordf Håkan Drevin hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat. 
Representanter för ungdomskören Sing-ö-Song tackade föreningen för stöd till USA-
resan förra året och överlämnade en bok ”Musik över hav” med bilder från resan. 
Sing-ö Song önskade att boken läggs ut vid visningar på Mattsgården. Anders Burman 
berättade om Singö berättarakademi ”Siberak” och informerade om kommande 
aktiviteter. Därefter hölls en tyst minut för att hedra minnet av under året bortgångna 
medlemmar. 
  

§   1 Till mötesordförande valdes Håkan Drevin och till sekreterare Sara Pettersson. 

§   2 Årsmötet ansågs behörigen utlyst och utlagd föredragningslista godkändes. 

§   3 Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Lars Mattsson och 
 Yngve Andersson. 

§   4 Genomgicks verksamhetsberättelsen samt resultat- och balansräkningen för Bil 2,3 
 år 2008. 

§   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 2008. 

§   7 Till ordförande t o m årsmötet 2010 valdes Håkan Drevin. 

§   8 Till ordinarie ledamöter resp ersättare i styrelsen t o m årsmötet 2011 valdes: 
 Ordinarie Ersättare 
 Lilly-Marie Freiman, omval Britta Andersson, omval 
 Sara Pettersson, omval Lars Mattsson, omval 
 Åke Öhman, omval 
 Pia Johansson, nyval 

§   9 Till revisorer för räkenskapsåret 2009 omvaldes: 
 Ordinarie Ersättare 
 Lennart Björk Lars Horwitz 
 Kjell Eklund 

§ 10 Till ledamöter i valberedningen t o m årsmötet 2010 omvaldes: 
 Jan Svensson, sammankallande 
 Agneta Brus 
 Cissie Bohlin 

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

§ 12 Inga motioner hade inkommit till styrelsen. 
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