
                                                             Protokoll  

Lovö Hembygdsförening   Fört vid årsstämman 

    den 12 april 2018  

 

 

   § Noteringar     Ärende 

1 Mötet öppnades av ordförande Bertil Ottoson  Mötets öppnande 

2 Till mötesordförande valdes Lars Gundberg. 

Till mötessekreterare valdes Eva Ottoson. 

Val av mötets ordförande 

och sekreterare 

3 Valdes Candi Martin och Gunnar Lithén. Val av två justerare tillika 

rösträknare 

4 Årsstämman upplystes om att kallelsen postats mer än 

stadgade fjorton dagar innan dagens datum. Beslutades att 

stämman blivit behörigen utlyst. 

Fråga om stämman blivit 

behörigen utlyst 

5 Stina Odlinder Haubo ansåg att information om  

Museigruppens utställning om naturrservatets tillkomst i 

Magasinet i samband med invigningen av naturreservatet 

ska läggas in i verksamhetsberättelsen. 

Gunnar Lithén informerade om att fjäderhammaren inte 

skänkts, utan lånats ut till Smedjan.  

Årsstämman beslutade att dessa ändringar ska göras.  

Därefter godkände årsstämman verksamhetsberättelsen. 

Styrelsens verksamhets- 

berättelse 

6 Årsstämman fastställde balans- och resultaträkning för 

2017. 

Fastställande av balans- 

och resultaträkning 

7 Revisor Ebba Hammarström läste upp revisorernas 

berättelse för 2017. 

Revisorernas berättelse 

8 Årsstämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 

föregående års förvaltning. 

Fråga om ansvarsfrihet 

9 Årsstämman valde Bertil Ottoson till föreningens 

ordförande. 

Val av föreningens, tillika 

styrelsens ordförande för 

ett år 

10 Årsstämman valde Staffan Lindholm, Bengt Krantz och 

Maria Halkiewicz för två år. 

Val av tre styrelseledamö-

ter för två år 

11 Årsstämmnan valde Håkan Svensson för ett år. 

 

 

Kompletteringsval efter 

Kylli Johannisson. En 

styrelseledamot för ett år 

12 Årsstämman valde Alexander Lind af Hageby och  

Perrtti Hänninen för två år. 

Val av två suppleanter för 

två år 

13 Årsstämman valde Karel Leesment för ett år. Kompletteringsval efter  

Håkan Svensson. En 

suppleant för ett år 

14 Årsstämman valde Ebba Hammarström och Ingrid 

Oldfeldt till revisorer samt Jakob Söderberg till ersättare. 

Val av två revisorer och 

en ersättare för ett år 

15 Förening saknar valberedning. I stadgarna finns inget 

krav på sådan, men mötesordförande uppmanade till nya 

Valberedning 



försök att bilda en. 

16 Inget förslag till förändring av medlemsavgiften fanns. 

Årsstämman beslutade om oförändrad medlemsavgift för 

2019. 

Beslut om medlemsavgift 

för 2019 

17 Bertil Ottoson föredrog handlingsplanen för 2018 och 

föreslog ett tillägg under delen ”Fornstigen”. Stycket 

avslutas med ” Vi ska motverka cykling med 

mountainbikes.” Årsstämman antog handlingsplanen med 

detta tillägg.  

Handlingsplan 2018 

18 Inga förslag hade inkommit. Av medlemmarna väckta 

förslag. 

19 Styrelsen hade utsett Peter Tucker till årets Lovöperson. 

Bertil Ottoson läste upp motiveringen och Peter Tucker, 

som medverkade via Skype, läste rörd upp ett tacktal. 

Årsstämman applåderade varmt och ett vacket diplom, 

formgivet av medlemmen Lars Andersson, överlämnades 

till Peter tillsammans med en flaska champagne och 

blommor.  

Årets Lovöperson 

20 Innan årsstämman avslutades reste sig medlemmen 

Thomas Glück upp och riktade ett varmt tack till 

styrelsen och det fina arbetet de utfört under året.  

Därefter avslutade mötesordförande årsmötet. 

Årsstämmans avslutning 

 

 

 

Vid protokollet   

 

 

Eva Ottoson    Lars Gundberg 

Sekreterare    Årsstämmoordförande 

 

 

Justeras:    Justeras: 

 

 

Candi Martin    Gunnar Lithén 


