FRÖSUNDA HEMBYGDSFÖRENING
Protokoll fört vid årsmöte i Frösunda Hembygdsförening den 13 mars 2016
31 personer deltog i mötet enligt röstlängdslista.
1.

Till mötesordförande valdes Owe Eklund

2.

Till mötessekreterare valdes Jessica Pontell

3.

Till justeringspersoner valdes Siv Jansson och Bertil Hellsten.

4.

Verksamhetsberättelsen för år 2015 godkändes och lades till handlingarna.

5.

Bokslutet presenterades och godkändes av mötet och lades till handlingarna. Justering
av datum.

6.

Lars Lindstammer läste upp Revisorernas berättelse. Bifogas protokollet.

7.

Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet.

8.

Lars Andersson valdes som ordförande för 1 år.

9.

Till styrelse valdes
Jessica Pontell, sekreterare
Ann-Mari Karlsson, kassör
Lars Lindwall
Ann-Katrin Svensson
Susanna Bischof
Agneta Larsson
Måns Svensson

omvald
kvarstår
kvarstår
kvarstår
omvald
omvald
nyval

2 år
1 år
1 år
1 år
2 år
2 år
2 år

10.

Till revisorer omvaldes Lars Lindstammer och nyval Hans Palmekrans. Inge Olsson
avgår.
Till revisorsuppleanter omvaldes Lolita Jansson och Anita Roos

11.

Till valberedning omvaldes Margareta Hellsten (sammankallande) och nyval Agneta
Ivgren. Kerstin Lindeberg avgår. Frågan om att se möjligheterna av val av en tredje
person i valberedningen överlämnas till styrelsen.

12.

Medlemsavgiften.
En motion från styrelsen hade lagts fram, om att höja medlemsavgiften från 100 kr till
150 kr. Stämman beslutade att låta medlemsavgiften för 2016 förbli oförändrad.
Därmed är medlemsavgiften för 2016 100 kr per person över 16 år.

13.

Övriga frågor.
Styrelsen lyfte frågan om medlemarnav var intresserade av en endagarsresa även
under 2016. Intresse fanns. Styrelsen ber om förslag på var endagarsresan ska gå
under 2016. Förslag lämnas till styrelsen.

Styrelsen informerade om att infartsskyltar till Frösundas tre infarter är planerade.
Dessa ska även ha underskyltar om kommande händelser i Frösunda. Stämman tyckte
att detta var ett bra förslag och tog även en enhälligt beslut.

Stationsgruppen presenterar delar av sitt arbete. Bland annat att Frösunda
hembygdsförening har fått beviljat 40.000 kr från Gustav VI Adolfs fond. Detta kan vara
en bra start på en renovering av stationshuset. Grundarbetet kring stationshusets
möjliga renovering fortskrider under 2016.

Markägare tillfrågades om genomförande av fagning i Klashagen. OK från markägare
och föreslaget datum är 16 april.

Styrelsen lyfte även frågan om någon var intresserad av att hjälpa till att elda av gräs
runt valborgsbrasan. Styrelsen lyfter frågan vidare till möjlig eldare.

Styrelsen får även av medlem i stämman i uppdrag att se över möjligheterna att gå
med i Sveriges Hembygdförbund.

Medlem i stämman föreslog att starta en pensionärs gymnastik dagtid i
Frösundagården i Hembygdsföreningens regi. Instruktör finns. Intresse fanns hos
stämman. Styrelsen ser vidare på frågan för beslut.

Medlem i stämman som vid föregående år deltog vid den arrangerade Sagostigen vill
gärna se detta inslag även under 2016. Denna aktivitet är troligen möjlig att genomföra
under tidig höst 2016.

Styrelsen lyfte även ett förslag på att genomföra en guidad tur till Säterringen. Intresse
finns.

Styrelsen informerade även om sitt nya arbete med Vallentuna kommun och
Vallentuna kommuns marknadsföringssida ”Upptäck Vallentuna.”

14.

Ordföranden avslutade mötet

Efter mötet bjöds mötesdeltagarna på kaffe med dopp och tårta. Gamla foton lades upp
på ett bord och personinventering på dessa gamla foton genomfördes så gott stämman
kunde.
Owe Eklund
Ordförande

Jessica POntell
Sekreterare

Siv Jansson
Justeringsman

Bertil Hellsten
Justeringsman

Bilagor:

Verksamhetsberättelse
Deltagarlista
Bokslut
Revisionsberättelse

