
Protokoll från  
Stora Skedvi Hembygdsförenings årsmöte den 26 mars 2017  
i Stocksbro Bystuga. 
 
§  1. Mötets öppnande.  

Föreningens ordförande, Kristoffer Olerås, hälsade de ca 50 närvarande 
medlemmarna välkomna till årsmötet och förklarade mötet öppnat. 

 
§  2. Godkännande av dagordning. 
        Dagordningen godkändes av mötesdeltagarna. 
 
§  3. Val av mötesordförande. 
         Till mötets ordförande valdes Karl-Erik Finnäs. 
 
§  4. Val av mötessekreterare. 
        Till mötets sekreterare valdes undertecknad, Gun-Britt Lövblad. 
 
§  5. Val av protokollsjusterare.  
        Att justera årsmötets protokoll valdes Lars Simes och Inger Henriks. 
 
§  6. Kallelse till årsmötet.  

Kallelse till årsmötet hade bl.a. publicerats i bygdebladet ”E Smulu 
Skävinytt”, Säterbladet och på hemsidan storaskedvi.nu. Trots fadäsen 
med två olika tider godkände mötet kallelsen. 

 
§  7. Årsredogörelser. 

a. Verksamhetsberättelsen föredrogs av sekreteraren Gun-Britt Lövblad. 
b. Ekonomisk redogörelse.  

Föreningens kassör Jonas Ahlin föredrog resultatrapporten och 
redogjorde för den ekonomiska situationen tillsammans med Per-Åke 
Roslund som förklarade föreningens utdelning på aktierna. 

        Båda dessa redogörelser lades till handlingarna. 
 
§  8. Revisorernas redogörelse. 

Revisionsberättelsen upplästes, och mötet beslutade att lägga den till    
handlingarna. 

 
§  9. Fastställande av balansräkning. 
         Den av kassören redovisade balansräkningen fastställdes. 
 



§ 10. Styrelsens ansvarsfrihet. 
På revisorernas förslag beslöt mötet bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för 
den gångna räkenskapsperioden. 

 
§ 11. Styrelsens arvoden. 

Mötet beslöt att samma arvodesbelopp som föregående år, 25 000 kr, 
skulle anslås till en resa för styrelsen och arbetande medlemmar. 
Dessutom beslöts, liksom föregående år att tillerkänna styrelsen 20 000 
kr för fri disposition, fortbildning, resa eller annat. 

 
§ 12. Val  

a.  Sittande ledamöter till 2018 är: Per-Åke Roslund, Jonas Ahlin, 
Kristoffer Olerås, Per Örjas, Gun-Britt Lövblad och Eva Källs-Söderlund. 

b. Ledamöter i tur att avgå är:  Bengt Fredriksson, Susanne Westman, 
Roland Wedberg, Josefina Olerås, Maria Hansson, Ester Salari. Den 
sistnämnda har bett att få avgå ur styrelsen. Valberedningen föreslår 
Malin Siesing som ordinarie ledamot.  
Valberedningen föreslår omval av dessa ledamöter på 2 år. 

c. Ersättare på 1 år är:  Doris Johansson, Erland Nydén, Ing-Britt 
Lissdaniels och Karin Jansson. Den sistnämnda har bett att få avgå som 
ersättare. Valberedningen föreslår Mikael Lassbo som ny ersättare. 

d. Revisorer på 1 år:  Birger Grusell och Ingegerd Torsell. 
e. Revisorsuppleant: Lars-Erik Larsson.  (Det var mötets beslut att det 

räcker med en ersättare.) 
f. Valberedningen: Birger Skinnars, Rut Johansson, Lena Andersson. 
g. Delegater till Sockenstugan AB årsmöte:  Styrelsen utser inom sig 

representanter. 
 

§ 13. Medlemsavgift 2018:  200 kr för enskild och 300 kr för familj.  I avgiften    
ingår ett ex av Skedviplogen, föreningens årsskrift. 
 
§ 14. Information om Skedviplogen:  Jonas Ahlin och Josefina Olerås  
presenterade kortfattat innehållet i årets Skedviplog. De fick blommor och 
varma applåder som tack för den innehållsrika och tilltalande årsskriften. 
 
§ 15. Vandringsboken:  2016 års innehavare Elisabeth och Sven Frejd hade till 
nya innehavare utsett  Samuel och Emma på Fredrikslund.  
 



§ 16. Information från styrelsen: Ordförande informerade om den påbörjade 
ombyggnaden av kaffestugan samt kommande verksamhet inför 
sommarsäsongen, bl.a. återinvigning av Svartvikens gård. 
 
§ 17. Övriga frågor: 

a. Motion gällande införande av hedersmedlemmar. Se bilaga. 
Det beslöts att årsmötet på styrelsens förslag utser 
hedersmedlemmar. 

b. Artbestämning av äpplen. Träden kommer att skyltas upp. 
c. Ordförande berättade att Stora Skedvi Hembygdsförening nominerats 

till Sveriges Hembygdsförbund, då vi har en ung och driftig styrelse 
samt jobbar lokalt. 

d. Innan årsmötet inledde Per-Åke Roslund med en bildserie av foton från 
Gunnar Hedlunds liv från vaggan till graven. Han tackades med 
blommor och applåder för det fina arbetet. 

e. Blommor delades också ut till ett antal övriga medarbetare. 
 
§ 18. Årsmötet förklarades avslutat. 
 
 
Stora Skedvi 26 mars 2017 
 
 
_____________________________                 ___________________________ 
Karl-Erik Finnäs, mötesordf.                               Gun-Britt Lövblad, sekr. 
 
 
Justeras: 
 
_____________________________               ____________________________  
Lars Simes                                                            Inger Henriks 
 
 
 
Bilagor: 

1. Revisionsberättelse. 
2. Balansräkning/resultatrapport 
3. Verksamhetsberättelse 
4. Motion gällande hedersmedlemmar. 

 



 
 


