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Protokoll fiirt vid årsmöte i Bjurbäck Hembygdsfiirening
den 20 mars 2015 i Bjurbäcks skola.
Niirvarantlc: 30 medlemmar

Förcningens ordförande Olof Johansson hiilsade viilkommcn och förklarade diirefter arsmÖtet Öppmt.

Ett ljgs tiindes varefler en tyst minut ägnades till minnet av under åre1 bortgängla medleuttnar.

Till att leda arsrnötesförhandlingen t-aldes Ingemar Eriksson.

Till sckreterare för ärsmötet rraldes Bo Hurrig .

Att justera ärsillÖtesprotokollet valdcs Clrrister Liabäck och Anna Buitr.

Mötet ansågs stadgeenligl utl1'st.(Medlemsutskick)

Förelagd dagordningen godkändes.

Strrelsens årsberätlclse över clct gangm året reclor,isades och ordet llirnnades fritt. Då inga aruniirkningar

frarnfördes kunde ärsberättelsen godkännas ocli lziggas lill handlingarna.( Bil. 1).

Föreningels kassör Kaj Olutran rcdovisade föreningens ekonotni (ilkomster. utgifter och behalining) fÖr det

gangila aret r, arefter ordföranclen liirnnade ordet fritt. Da inga anmärkningar framfördes kunde redor-isningen

godkännas och läggas lill handlingama. (Bil. 2)

§9 Rer:isionsberättelscn upplästes och årsmötet godkändc densatnma. (Bil. 3).

§ 1 0. Stvrelsen bevili ades ansva rsfrihet för r-erksa rnhctsaret 20 I 4.

§ 1 1. \ral ar, stl relscmedlenunar vars rnandattid utgatt

a. Ordförande för 1 zr valdes Bengt Görau Ferm.

b. Sq,relsernedlemrnar för 2 år omvaldes Anleli Johansson. Jonne Josetison" Maria Oskarsson. Carina Eriksson

sanlt för I ar Kerstin Kulneff.
c. Rcr"isorer lör 1 arornrraldes Lars Eriksson och Lcil Fihpsson. Ersättare I iironn'aldes Inga-Lill Johansson.

f. Till r.alberedning r.aldes Karin Hurtig och Kalarina Karlsson (sarnmankailande)

§ 12. Som rcpresentant i Mullsiö Tcalerföreniltg omvaldes Kerstin Kulneff.

:§13.Onrbudti11 VHF:sårsrncitevaklcs Britt-MarieFerm.MagmtsWelnblotnochOlofJohanssoll.
Ercättare vid er'. förhinder yaldes Kalarina Karlsson.

n\ l:t. Mecllcnsar.giften för år 2016 föreslogs oförändrad ti1l 50 kr per itrlmedlem.

§ I 5. Stvrelscns förslag till al'tiviteter samt ett tilliigg orn en intre ssant förcläsning godkändcs. (Bil 'l)

§16. Ssrelsenslcirslagtillbudgelförr.erksamhetsaret2013rcdor''isadesochårsmötetgodkändedensamma. (Bil.2b)

§17. G'riga fiagor.
a. Beng Ferm redogjorde lör kornmanrie och redan genornförda b-vggnadspro-jekt. 1 N1' vaitctrbmnn är borrad och

r.'atten indragel i Bönared. Bidrag har sökts för bl'te al tegelpaunor satnt kontakl år tagen med rniliökonlorct fÖr

ev atgårder för avloppet i Bönared.
b. St1'relscn har inlämnat intressearunälan angående indragning av fiber för bredband. ( Ej bindattde)

c. Katarina I{arlsso n visade bilder och informerade on"r föreningens ltemsida diir Kurt Gttstavsson är ansvarig.

d. Nye ordförancle Bengt Ferm artackade med blommor ar-gående si1-relseledamot Brifi-Nularie Fcrm och aYgaende

ordförande Oloi Johansson.
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§ 1li. Amrötet avsiutades.
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