Protokoll fört vid årsmöte med Ålems hembygdsförening i Hullgrensgårdens
trädgård söndagen den 22 augusti 2021 kl 15.00 ca 20 besökare och medlemmar.

§ 1.
Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.
§ 2.
Kallelsen, som tillkännagjorts i Kommunkollen den 12 augusti och en påminnelse i ortspressen
den 20 augusti godkändes.
§ 3.
Val av ordförande:
Till ordförande för dagens möte valdes sittande, Allan Johnsson.
§ 4.
Val av sekreterare:
Till sekreterare för mötet valdes sittande Mona Håkansson.
§ 5.
Val av justerare:
Iris Fransson och Malin Elmlid valdes att justera dagens protokoll.
§ 6.
Dagordningen godkändes.
§ 7.
2020 års verksamhetsberättelse:
Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2020 föredrogs av ordförande, godkändes och lades till
handlingarna.
§ 8.
Styrelsens ekonomiska berättelse:
Kassören föredrog styrelsens ekonomiska berättelse för år 2020. Mötet godkände, och den lades till
handlingarna.
Eftersom ingen representant för Sjöhistoriska rummet fanns närvarande föredrogs även denna
ekonomiska berättelse av föreningens kassör. Mötet godkände, och den lades till handlingarna.
§ 9.
Revisorernas berättelse:
Kassören föredrog revisorernas berättelse 2020 för både föreningen och Sjöhistoriska rummet.
Berättelserna var undertecknade av revisorn, Lennart Karlsson och revisorersättaren Erling
Andreasson.
Inga anmärkningar fanns och de godkändes och lades till handlingarna.

§ 10
Balans- och resultaträkning:
Kassören föredrog balans- och resultaträkningen. Den visade att det fanns 374 648 kr på kontot vid
årsskiftet. Den kunde med godkännande läggas till handlingarna.
§ 11.
Ansvarsfrihet för styrelsen:
Mötet beviljade enhälligt full ansvarsfrihet för styrelsen för 2020 års verksamhet.
§ 12.
Beslut om kostnader i föreningens tjänst:
I likhet med föregående år föreslår styrelsen att inget arvode för arbete ska utgå. Däremot ska
ersättning för faktiska utgifter utbetalas efter verifikation. Detta godkändes av mötet.
§ 13.
Val av ordförande:
Allan omvaldes till ordförande för år 2021.
§ 14.
Val av styrelseledamöter: a)
Mona Håkansson omval, 2021–2022
Anita Andreasson omval, 2021–2022
Eva Gustafsson, vald 2021–2022
Louise Ekblom, vald för 2021, fyllnadsval
§ 15.
Val av styrelseersättare:
Lena Karlsson omval, 2021–2022
Helena Rosenberg, nyval, 2021–2022 (ersätter Louise Ekblom, som nu är ordinarie)
Malin Elmlid, nyval, 2021–2022 (ersätter Göran Frizell, som avböjt återval)
§ 16.
Val av ordinarie revisor för 2021–2022:
Carl-Erik Lindvall, nyval 2021–2022(ersätter Agneta Fondell, som avflyttat från orten)
§ 17.
Val av revisor-ersättare för 2021–2022:
Vakant. Erling Andreasson har avböjt återval. Styrelsen ska försöka hitta ersättaren
§ 18.
Val av valberedning på ett år:
Catharina Jonsson, omval, 2021
Björn Norell, avböjt återval
Jan-Olof Colberger, avböjt återval
Styrelsen får uppgiften att hitta två valberedare.

§ 19.
Val av två ombud och två ersättare till Kalmar läns Hembygdsförbunds årsmöte 3 oktober
2021 på Kalmar läns museum:
Ordinarie ombud: Allan Johnsson och Anita Andreasson
Ersättare: Louise Ekblom och Lena Karlsson
§ 20.
Beslut om medlemsavgift för 2022:
Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift. Mötet beslutar att höja medlemsavgiften till 200 kr
/person och 300 kr per familj för år 2022
§ 21.
Inkomna motioner:
Inga motioner inkomna.
§ 22.
Information och frågor:
Verksamhetsplanen genomgicks.
Eva informerade om föreningens sponsorfråga, om skylten med våra sponsorers namn och
firmanamn och om möjligheten att ge bidrag över swishnummer, som finns i anslutning till
sponsortavlan.
Stort tack framfördes till Anita Andreasson och Ingrid Fagelberg, Kalmar, som båda arbetar i
Hullgrensgårdens trädgård på tisdagar och håller den mycket fin. Mycket beröm har uttryckts för
denna vackra trädgård. Nu finns det också namnskyltar på växter i rabatterna.
Ordförande riktade också ett stort tack till Erling Andreasson och Agneta Fondell, revisorer som nu
valt att avgå, Göran Frizell, ersättare som valt att avgå, Björn Norell och Jan-Olof Colberger, som
avböjt återval i valberedningen och Rustan Svensson, som av hälsoskäl avböjt återval till gruppen
för Sjöhistoriska rummet.
§ 23.
Avslutning:
Ordförande tackade för visat intresse i förhandlingarna och förklarade mötet avslutat. Inget kaffe
serverades av Ålems hembygdsförening denna dag, enligt restriktionerna, men många kaffekorgar
öppnades och i det sköna vädret smakade det extra gott med förtäring i det gröna.
Pataholm dag som ovan
….............................................
Allan Johnsson, ordf.
….............................................
Mona Håkansson, sekr.

….........................................
Iris Fransson, just.

….....................................................
Malin Elmlid, just.

