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DALARÖ HEMBYGDSFÖRENING
Protokoll ordinarie föreningsstämma den 27 mars 2022
Stämman inleddes med ett föredrag av Tiit Vaalundi om Tullhusets framtid.
1

Mötets öppnande och upprättande av röstlängd
Föreningens ordförande Björn Åkerblom förklarade
stämman för år 2022 öppnad.
Röstlängd upprättades och 35 medlemmar var representerade
på årsmötet.

2

Val av ordförande och sekreterare vid stämman samt två
justeringsmän tillika rösträknare
Björn Åkerblom valdes till stämmans ordförande och
Klas Rosberg till sekreterare.
Till justeringsmän och rösträknare valdes Gurli Malmsten och
Kristina Ahlmér.

3

Fråga om stämman är stadgeenligt utlyst
Konstaterades att stämman utlysts i enlighet med föreningens stadgar.
Noterades att kallelse utsänts med Shimmyn och att handlingar är
tillgängliga via föreningens hemsida.

4

Styrelsens verksamhetsberättelse
Föreningsstämman godkände verksamhetsberättelsen för år 2021.

5

Fastställande av resultat- och balansräkning, revisionsberättelse
samt beslut om användande av uppkommen vinst
Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkning,
revisionsberättelse för 2021 samt beslutade i enlighet med styrelsens
förslag att balansera vinsten på 69 694:- i ny räkning.
Se resultat- och balansräkning för 2021.
Noterades att föreningens banktillgodohavande per årsskiftet uppgick
till 202 562:-.

6

Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter
Stämman beslutade i enlighet med revisorns yrkande att
bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet.
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7

Bestämmande av medlemsavgifter
Stämman beslutade om oförändrad medlemsavgift 150:-/år.

8

Fastställande av verksamhetsplan och budget för år 2022
Stämman beslutade att godkänna verksamhetsplan och
budget för år 2022.

9

Val av styrelseledamöter
Stämman valde följande styrelseledamöter:
Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant 1
Suppleant 2

Björn Åkerblom,
Gun Vaalundi,
Olle Dolk,
Klas Rosberg,
Gösta Maijgren,
Anders Bengtsson,
Tommy Hedenström,
Maria Almgård Bertland,

omval 1 år
kvarstår 1 år
kvarstår 1 år
kvarstår 1 år
omval 2 år
omval 2 år
omval 2 år
nyval 2 år

Ny suppleant är Maria Almgård Bertland som ersätter
Eva Berglund Thörnblom som har avsagt sig omval.
10

Val av revisor och suppleant
Stämman omvalde Lars Palmgren till revisor och Gunilla Hansson
till suppleant.

11

Val av valberedning
Till ledamot och ordförande i valberedningen valde stämman
Irene Karlzohn.
Irene avser att ta hjälp av någon eller några medlemmar inför nästa
årsstämmas nyval.
Styrelsen har trots uppmaningar inte fått någon respons från medlemmarna
för att fylla vakanserna efter gamla valberedningen, som avsagt sig omval.
Av denna anledning har endast en ledamot tillika ordförande valts.

12

Val av ombud till Stockholms Läns Hembygdsförbund
Till ombud omvalde stämman Anders Bengtsson.
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Övriga frågor
Antecknades att det behövs fler nyblivna pensionärer till vår verksamhet
för att kunna säkra en bra verksamhet i framtiden.
Risk finns att verksamheten så småningom inte går att bedriva om vi inte
får till en förnyelse och föryngring.

14

Avslutning och tack
Ordförande Björn Åkerblom tackade styrelsen och alla andra som varit
engagerade i föreningens verksamhet under året.
Därefter tackade ordförande medlemmarna för deras närvaro och förklarade
stämman avslutad.

Vid protokollet:

_______________________________ ______________________________
Klas Rosberg, sekreterare
Björn Åkerblom, ordförande

______________________________
Kristina Ahlmér
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______________________________
Gurli Malmsten

