
Protokoll från årsmötet i Hembygdsföreningen Boda By  
den 16 februari 2014. Plats Boda Bystuga 
 

 
1. Martin öppnade mötet och hälsade Lars Dahlberg välkommen. Han kommer efter 

mötet berätta och visa bilder från Värmdö. 
 

2. Val av årsmötesfunktionärer: 

 Mötesordförande- Martin Ulltin 

 Mötessekreterare- Hasse Mathisson 

 två protokolljusterare – Jan Olsén, Lars-Olof Olsén 

 två rösträknare – Samma som ovan 
 

3. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande- Uppsatt på anslagstavlor, skickat per e-
post och sänt med vanlig post till de som saknar e-post. 

 

4. Fastställande av dagordning- enligt förslag ändrades formuleringen på punkt 10 till 
Fastställande av budget och verksamhetsplan. 

 

5. Årsredovisning 
 

 Verksamhetsberättelse- Hasse Mathisson redogjorde för 
verksamhetsberättelsen 

 Bokslut; resultat och balansräkning – Elin Gawell förklarar bokslut och 
balansräkning 

 Revisorns berättelse – Jan-Anders Ihlman läser upp sin revisorsberättelse 

 Fastställande av resultat och balansräkning – Mötet fastställer resultat och 
balansräkning. 

 

6. Mötet ger styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattat 
 

7. Val av: 

 ordförande för nästkommande verksamhetsår – Martin Ulltin-omval 

 ordinarie styrelseledamöter för de två nästkommande verksamhetsåren 

Hans Mathisson-kvarstår 1-år, Elin Gawell-omval 2år, Hans Åhlberg omval 
2-år, Robin Mir- kvarstår 1 år 

 en revisor för innevarande räkenskapsår- Jan-Anders Ihlman 

 en ersättare för revisor för innevarande räkenskapsår Christina Hällstrand 

 valberedning om högst tre ledamöter, varav en sammankallande-  
Lotta Östman närvarande, Bengt Hermansson och Ulf Söderström ej 
närvarande men har ej anmält att de ej står till förfogande. 

 

8. Inga motioner har inkommit. 
 

9. Fastställande av årsavgift: Medlemsavgiften blir även detta år 100 kr/person. De som 
avlagt avgift för 2013 har medlemskapet även för 2014. 

 

10. Fastställande av budget och verksamhetsplan: Verksamhetsplanen lästes upp och 
godkändes. Fler aktiviteter kan komma och alla som kommer på idéer kontaktar 
styrelsen, som hjälper till med att aktiviteten kommer till stånd. Alla idéer är 
välkomna. 

 



11. Övriga frågor Busskuren: En grupp bestående av Gudrun, Bosse, Hasse Å,  
Hasse M och Martin ser till att vänthuset vid Boda Brygga blir 
uppfräschat genom målning och uppsättande av passande tavlor 
från bodautställningen. 
Till valborgsfirandet utsågs en grupp soppkockar:  
Kickie, Susanne, Elin och Gudrun kokar ärtsoppa. 
Anders Berg ställde frågan om ”städning” av eldningsplatsen. 
Hembygdsföreningen ansvarar för att det ser bra ut efter eldningen 
vid gamla ångbåtsbryggan. 

 

12. Martin avlutar mötet och hälsar Lasse Dahlberg välkommen till datorn medan vi 
förser oss med kaffe/te och kaka. 

 
 
 
 
 .................................................................   ........................................................  
Martin Ulltin ordförande  Hans Mathisson sekreterare 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 .................................................................   ........................................................  
Jan Olsén  Lars-Olof Olsén 
 
 
 


