PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTET I OTHINSLUNDA
HEMBYGDSFÖRENING 2020-03-04.
Deltagare 25 personer på Borstcaféet i Onslunda. Efter årsmötesförhandlingar
och kaffe blev det föredrag med Karin Sköld. Hon berättade om personer som
levt i Onslunda och som finns representerade på Hembygdsgården. Olof Aldén
som var lärare i Norra skolan. Gustav Henriksson som skänkte hela sin samling
av saker till hembygdsföreningen. Murare Karlsson med de fina klipptavlorna
och Jöns Färm känd allmogemålare.

§ 1. Ordföranden hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat.
§ 2. Kallelse till årsmötet har varit infört i Ystads Allehanda 2020-02-01 och då
gick kallelse ut till de medlemmar som har lämnat sin e-mail adress. Anslag blev
uppförda på anslagstavlorna i Onslunda.
§ 3. Till ordförande för mötet valdes Gertrud Sahlin.
§ 4. Till sekreterare för mötet valdes Ingegärd Rasmusson.
§ 5. Till att justera mötets protokoll tillika rösträknare valdes Lars Olsson och
Bengt Persson
§ 6. Dagordningen godkändes.
§ 7. Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen
lästes upp
§ 8. Karin Blomqvist föredrog revisionsberättelsen.
§ 9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna räkenskapsåret
godkändes.
§ 10. Till ordförande valdes Gertrud Sahlin på ett år.
§ 11. Till ordinarie ledamöter valdes:
Karin Sköld omval två år
Anita Ling Holmgren nyval två år

§12. Till suppleanter i styrelsen för ett år valdes:
Karina Persson omval
Ann-Christin Sahlin omval
Catarina Kristell omval
§ 13. Till ordinarie revisorer för ett år valdes:
Stig Throbäck omval
Sophie Ohlsson omval
§ 14. Till revisorssuppleanter för ett år valdes:
Gun Jönsson omval
Karin Blomqvist omval
§ 15. Till valberedningen för ett år valdes:
Mats Berglund omval ( sammankallande)
Arne Sahlin omval
§ 16. Inga motioner hade inkommit till styrelsen.
§ 17. Medlemsavgiften beslöts vara oförändrad 100:-/person och 200:-/familj.
§ 18. Verksamhetsplan och budget för 2020 lästes upp och lades till
handlingarna.
§ 19. Ordförande tackade och förklarade mötet avslutat.
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