Protokoll från årsmöte 2016-02-29
§ 1. Ordförande Lennart Rundqvist hälsade 20 medlemmar välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2. Mötesfunktionärer. Till mötesordförande valdes Sven Fransson, till mötessekreterare
Lennart Rundqvist och till justerare Stefan Larsson och Kristina Falk.
§ 3. Dagordning. Den föreslagna dagordningen godkändes.
§ 4. Mötets behöriga utlysande godkändes.
§ 5. Verksamhetsberättelsen (bilaga 1) upplästes av styrelseordföranden Lennart Rundqvist.
§ 6. Balans- och resultaträkning föredrogs av Sven Fransson och kommenterades av
föreningens kassör Lars-Åke Ljunggren. Revisionsberättelsen upplästes av revisor Sven Fransson.
Se bilagorna 2 och 3.
§ 7. Anvarsfrihet. Årsmötet beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2015.
§ 8. Val. a) Till ordförande för kommande år omvaldes Lennart Rundqvist.
b) Till kassör omvaldes Lars-Åke Ljunggren.
c) Till ordinarie styrelseledamot på två år valdes Sten Danielsson och Kerstin Gustafsson.
Kvarstående för ytterligare ett år: Lars-Åke Ljunggren och Lars-Åke Elfström.
d) Till suppleant på två år nyvaldes Maria Torsein. Jan-Olof falk kvarstår ytterligare ett år.
Styrelsen bemyndigas att göra fyllnadsval på en suppleant.
e) Sven Fransson och Torbjörn Hansson valdes till ordinarie revisorer med suppleanten
Hans Göransson. Styrelsen får fyllnadsvälja en revisorssuppleant.
f) Till valberedning valdes Bernt Gustafsson (sammankallande) och Kenneth Gustafsson.
Styrelsen får fyllnadsvälja en ledamot.
§ 9. Firmatecknare. Beslutades att föreningens firmatecknare skall vara Lars-Åke Ljunggren och
Lennart Rundqvist, var och en för sig. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
§ 10. Avgifter för 2017. Beslutades att medlemsavgift skall vara oförändrad 100 kr för vuxen och 30 kr
för barn/ungdom. Hyra för Hembygdsgården skall fortsatt vara 250 kr med 50 kr i rabatt för
medlem. Vedkostnaden skall vara oförändrad 100 kr.
§ 11. Tillsynslista för tiden april 2016 – mars 2017 utdelades för påskrift och medlemmarna uppmanades att be flera hjälpa till.
§ 12. Renoveringsbehov diskuterades. Yttertaket över vedboden behöver repareras.
Fasadens norrsida är inte ommålad och färg finns till målning en andra gång på övriga sidor.
Målning av innerfönster en andra gång planeras. Omtapetsering av stora salen ansågs onödig.
Avloppsfrågan är ett bekymmer. Vattenmätare har inmonterats för att man skall kunna bedöma om
en sluten tank är tänkbar.

§ 13. Önskemål om kommande programpunkter.
Till vårt 40-årsjubileum bör tidigare ordföranden inbjudas.
Förslag om att ordna ett program om våra snidade ”gubbar” kvarstår.
Det nuvarande varierande programutbudet är bra.
§ 14. Information
a) Bokning och tillsyn av Hembygdsgården har från 2015 övertagits av Ulla Platter Fors.
b) Hemsida för Hembygdsföreningen med adress www.gokhembygd.se fungerar och planeras
bli utökad med gamla och nya fotografier.
c) Västgötabygden. Västergötlands Hembygdsförbunds tidning rekommenderades.
d) Filmer. Gamla filmer, överförda till DVD och nyinspelade filmer planeras att visas i höst.
e) Bengt Gunnarsson har erbjudit Hembygdsföreningen värdefulla kulturföremål, bl.a. en
kvarnsten från Gökhems gamla kvarn.
§ 15. Övriga frågor.
a) Bokhyllorna med gamla biblioteksböcker, som inte läses, bör ses över. Anders Josefsson ska
tillfrågas om värdering av böckerna för Hembygdsföreningens räkning. Mycket kan skänkas bort
eller kasseras. Ett djupare arkivskåp (närmast bakugnen) bör skaffas till dokument och bilder.
§ 16. Avslutning, avtackning. Mötesordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.
Sven Fransson, styrelsen och avgående ordföranden i valberedningen, Stefan Larsson
avtackades med en enkel ros.

……………………………………………….
Lennart Rundqvist, mötessekreterare

……………………………………………
Sven Fransson, mötesordförande

……………………………………………….
Stefan Larsson, justerare

……………………......…………………..
Kristina Falk, justerare
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