Årsmöte i Othinslunda Hembygdsförening 2019-03-06.
Protokoll för vid årsmötet 2019-03-06 i Borstcaféet, Onslunda.
Deltagare: 28 personer. Efter årsmötesförhandlingar och kaffe visade
Christer Rasmusson bilder från karnevaler som hölls 1957-1959. Bilder på
vad som hände i Onslunda 1999 samt bilder från indragning av vatten och
avlopp, installering av toaletter och annan renovering på hembygdsgården
under 2018.
§ 1. Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
§ 2. Dagordningen godkändes.
§ 3. Till ordförande för årsmötet valdes Gertrud Sahlin.
§ 4. Till protokollförare för årsmötet valdes Ingegärd Rasmusson.
§ 5. Kallelse till årsmötet godkändes då den har varit införd i Ystads
Allehanda den 6 februari. På Facebook och hemsidan i februari.
Medlemsutskick den 22 februari och anslag på tre platser i Onslunda den 25
februari.
§ 6. Till att justera årsmötets protokoll tillika rösträknare valdes Karin
Blomqvist och Pernilla Lindahl.
§ 7. De nya stadgarna som godkändes på årsmötet 2018 fastställdes att
gälla.
§ 8. Verksamhetsberättelsen lästes upp av Ingegärd R, och Gertrud S
förklarade några av posterna i resultaträkningen och balansräkningen. Gun
Jönsson läste upp revisionsberättelsen och föreslog ansvarsfrihet för
styrelsen.
§ 9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen godkändes för det gångna
räkenskapsåret.
§ 10. Till ordförande omvaldes Gertrud Sahlin för ett år.
§ 11. Till ordinarie ledamöter:
Ingegärd Rasmusson omval två år

Jane Blomquist nyval två år
Karin Sköld omval ett år
Mariann Lydén omval ett år
Till suppleanter i styrelsen för ett år:
Karina Persson omval
Ann-Christin Sahlin omval
Katarina Kristell nyval
§ 12. Till ordinarie revisorer för ett år:
Stig Throbäck omval
Sophie Ohlsson omval
Till revisorssuppleanter för ett år:
Gun Jönsson omval
Karin Blomqvist nyval
§ 13. Till valberedningen för ett år:
Mats Berglund omval ( sammankallande)
Arne Sahlin omval
§ 14. Medlemsavgiften för 2020 fastställdes med en ökning till 100 kronor
per medlem och 200 kronor för familj.
§ 15. Inga frågor hade inkommit till styrelsen.
§ 16. Ordföranden avtackade den avgående styrelseledamoten Karin
Blomqvist med en bukett blommar och förklarade mötet avslutat.
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