Sibbo Hembygdsförening r.f.

E-post: sibbo.hembygd@gmail.com
Webbsida: sibbo.hembygd.fi

Stora Byvägen 20 A 4, 04130 Sibbo

Höstmöte 15.11.2016

FO: 0131042-2

PROTOKOLL

Plats: servicehuset Elsies festsal Jussasvägen 18 K, 04130 Sibbo
Närvarande: 20 medlemmar. Bilaga 1

1. Mötets öppnande
Föreningens ordförande Hans Blomberg öppnade mötet kl. 19.00.
2. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
Höstmötet valde Hans Blomberg till mötesordförande, Tage Olander till sekreterare samt Carola och SvenGustav Åström till protokolljusterare som vid behov fungerar som rösträknare.
3. Mötes stadge-enlighet och beslutfördhet konstateras
Höstmötet konstaterades vara stadge-enligt sammankallat och beslutfört, kallelsen fanns i Infobladet
Hembrygden nr 3/2016 (Bilaga 2).
4. Föredragningslistan godkännes
Höstmötet beslöt att godkänna föredragningslistan (bilaga 3).
5. Behandling av verksamhetsplan, budget och medlemsavgift för år 2017
Ordförande presenterade verksamhetsplanen (bilaga 4), kassören presenterade budgeten (bilaga 5) för
mötet. Höstmöte godkände verksamhetsplanen samt fastställde budgeten och medlemsavgiften för år

2017 till 12 euro
6. Val av ordförande och styrelsemedlemmar för åren 2017-2018
Höstmötet beslöt att välja Hans Blomberg till ordförande för året 2017 samt till styrelsemedlemmar för

åren 2017-2018 Christer Bergström, Raul Nyström och Tage Olander. Till ny styrelsemedlem för år
2017 valdes Carita Lindqvist och till styrelsesuppleanter valdes Fjalar Hindsberg och Tuula Ojaluoma.
Monika Tillander och Sven-Gustav Åström fortsätter som styrelsemedlemmar då de är valda för åren
2016-2017.
7. Val av verksamhetsgranskare för år 2017
Höstmötet beslöt att välja Christian Lundström och Håkan Liljeström till verksamhetsgranskare för år

2017

8. Beslut om att tillsätta sektioner
Höstmöte beslöt att inte tillsätta sektioner.

9. Övriga ärenden
Övriga ärenden fanns inte i kallelsen och därmed inget ärende att behandla.
10. Mötet avslutas
Ordförande beslöt att avsluta mötet kl 19.58

_________________________
Hans Blomberg, ordförande

_________________________
Tage Olander, sekreterare

_________________________
Carola Åström, protokolljusterare

_________________________
Sven-Gustav Åström, protokolljusterare

Bilagor:

- deltagarlista
- medlemsbrev
- föredragningslista
- årsberättelse
- bokslut
- granskningsberättelse
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