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Protokoll från årsmöte 2019-02-24
Plats: Fårö Bygdegård

Närvaro av 43 medlemmar
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$1. Mötet öppnas
Mötet öppnades av ordforande Agneta Söderdahl som hälsade medlemmarna välkomna.

$2. Val av ordförande och sekreterare for mötet
Till ordförande ftir mötet valdes Lennart Lindgren och till sekreterare valdes Johan Aronsson.

$3. Val av två justeringspersoner

Till justeringspersoner ftir mötet valdes Ronnie G Lundin och Ingvar Söderdahl.

$4. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
Årsmötet ansågs stadgeenligt utlyst

$5. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med nägratillägg under punkt Övriga frågor.

$6. Styrelsens förslag till stadgeändring i Stadgarnas $ 4 Föreningsmöten punkt 12 "Yal av
ombud till Föreningen Fårö Framtid"'
Agneta Söderdahl föredrog styrelsens ft)rslag, bakgrund mm. Förslaget innebär att Fårö
Hembygdsftirening inte längre skall utse en representant till Fårö Framtids styrelse. De båda
föreningama har inte längre gemensamma frågor varflor behovet av samverkan spelat ut sin
roll.
Ärsmötet beslutade att ställa sig bakom styrelsens förslag och att frågan tas upp vid nästa års

årsmöte ftir att, enligt stadgarna, därigenom vinna laga kraft.

$7. Verksamhetsberättelser Fårö Hembygdsforening och FårÖ Publiceringsfond
Agneta Söderdahl ft)redrog Fårö Hembygdsförenings verksamhetsberättelse (här
kommenterade Erik W Ohlsson att årets tryckta medlemsskrift är den dugonde i ordningen)
och Majvor Östergren föredrog FårÖ Publiceringsfonds verksamhetsberättelse samt
verksamhetsplan för 2019.
Verksamhetsberättelsema godkändes.

$8. Ekonomiska berättelser Fårö Hembygdsftirening och FårÖ Publiceringsfond.
Kassören Carina Jansson redogjorde de ekonomiska berättelserna ftir Fårö Hembygdsförening
och for PårÖ Publiceringsfond.

$9. Revisionsberättelser
Revisor Lena Korp läste upp valda delar ur revisionsberättelsen. Berättelsen lades till
handlingarna.
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$ 10. Fastställande av resultat- och balansräkning
Resultat- och balansriikningarna fastställdes. Årsmötet beslutade att föra över Fårö
Hembygdsförenings och FarÖ Publiceringsfonds överskott i ny räkning.

$ 1 1. Fråga om ansvarsfrihet for styrelsema för är 2018
Styrelserna i respektive Fårö Hembygdsförening och FårÖ publiceringsfond beviljades
ansvarsfrihet ftir år 2018.

$12. Styrelsearvoden
Årsmötet beslutade att styrelsearvodena skulle vara oförändrade.

$13. Val av styrelseledamöter, Fårö Hembygdsftirening och FarÖ Publiceringsfond,
och revisorer
Val av styrelse Fårö Hembygdsforening:
Ledamot: Carina Jansson
Ledamot: Tonny Westerberg
Ledamot: Lasse Broman

Val av styrelse f'årÖ publiceringsfond:

Ordförande: Gunilla Brogren
Ledamot: Lennart Edlund
Ledamot: Kerstin Blomberg

Övriga val:
Revisor: Tore Karlström
Revisor: Lena Korp
Revisorsuppleant : Ragnar Aronsson
Revisorsuppleant: Ove Gustafsson
Fanbärare: Bengt Östman
Suppleant: Ingvar Söderdahl
Stugfogde Mölnarve: Allan Broman
Suppleant: Ragnar Kellström
Båt och Båthus: Ove Gustafsson
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$14. Val av ombud till Gotlands Hembygdsförbunds årsmöte
Årsmötet uppdrog åt styrelsen att utse ombud till Gotlands Hembygdsflorbunds årsmöte

$15. Val av ombud och styrelserepresentant till Fårö Framtid
Tina Persson är sedan 2018 vald på två år till styrelserepresentant i Fårö Framtids styrelse.
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$16. Val av valberedning.
Val av valberedning:
Frans Brozön (smk)
Erik W Ohlsson
Barbro Kalström

Sammankallande (smk).

omval
omval
omval

$ 1 7. Fastställande av ärsavgrft 2020
Årsmötet beslutade att fastställa årsavgiften till 150 kronor per år.

$18. Information från styrelsen
Inget att informera om mer än det som redan har nämnts.

$19. Motioner
Inga motioner hade inkommit till årsmötet.

$20. Övriga frågor
Erik W Ohlsson informerade om den flyktingbåt som ftireningen mottog vid sommarfesten
2017. Den är mycket värdefull. Båtens forvaring är förnärvarande bristflillig och behöver
ftirbättras. Erik påtalade även att båten måste visas för att vi skall kunna berätta dess unika
historia. Erik ftireslog årsmötet att styrelsen får uppdraget att tillsätta en kommittö att jobba
med dessa två frågor. Kerstin Blomberg flikade in lite mer information om båtens proveniens.
Agneta Söderdahl informerade om styrelsens pågående diskussioner om dessa frågor.
Årsmötet uppdrog åt styrelsen att fortsätta detta arbete.

Yngve Ohlsson föreslog att styrelsen far i uppdrag att framställa information om Nyströms
kolmila (tillverkningen av gengas) i Alnäsa backe samt att arbeta för att bevara den och även
att bevara vardstangen vid Varden.
Årsmötet uppdrog år styrelsen att ta hand om dessa frågor.

Frans Brozön informerade om FUAB:s planer på ett äldreboende vid Bergmancenter.

Sabine Sten ställde en fråga om hur bemanningen av Fårö Museum ser ut för sommaren.
Ronnie G Lundin kommenterade att det kan bli bättre och han passade pä att uppmana
medlemmarn a att hjäIp a till med bemanningen.

Erik W Ohlsson uttryckte årsmötets tack till styrelserna ftir ett gott arbete.

$21. Mötet avslutas
Mötets ordforande Lennart Lindgren återliimnade klubban till ordförande Agneta Söderdahl
som tackade alla ftir visat intresse och avsLutade mötet.
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Efter avslutat möte så underhöll trubaduren Rosalie Jonsson med några melodier till sång och
gitarr. Bland dessa fanns nägra dikter som Agneta Söderdahl skrivit och som Rosalie tonsatt
och dessa framfcirde de tillsammans. Som avslutning intogs sedan kaffe och semla som
Gunilla Drysdn och Ann-Marie Annerhult bakat.
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Ronnie G Lundin


