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P r o t o k o l l 
 

Fört vid Hembygdsföreningens årsmöte den 17 mars 2013 i Hembygdslokalen 
Stationsgatan 12 Kolbäck. 
 
                
§  1 Mötets öppnande 

Mötet öppnades av ordförande Rolf Pennerud som hälsade ca 20 
medlemmar välkomna till årsmötet. 
 

§  2 Kallelse 
Att kallelse till årsmötet har utgått enligt stadgarna godkändes av mötet.  

 
§  3 Dagordning 

Dagordningen för årsmötet föredrogs och godkändes. 
 
§  4 Mötesfunktionärer 

Till mötesfunktionärer valdes: 
 Ordförande Rune Larsson 
 Sekreterare Monica Hallström 

 Att justera årsmötesprotokollet utsågs Berit Ekholm och Berit Wallin. 
 

§  5 Verksamhetsberättelser 
Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs och godkändes. 

 Ekonomisk rapport föredrogs och godkändes. 
  
§  6 Revisionsrapport 

Revisorernas rapport upplästes och godkändes. 
  
§  7 Ansvarsfrihet 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. 
 
§  8 Val av styrelse: 
 Ordförande:   Rolf Pennerud (omval) 
  Ledamöter      Kurt Larsson (omval) 

       Berit Eriksson (omval) 
       Rune Larsson (omval) 
                                        Kerstin Hall (omval) 
 Suppleanter    Birgitta Olsson (omval) 
      Sven Nordström (omval) 
                                        Kent Sjöström (nyval) 
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 Val av revisorer: 

           Harry Ekholm (omval) 
                Johan Frimmel (omval) 
                   Revisorsuppleant: Sven Inge Eriksson (omval) 
 

 Styrelsen fick i uppgift att även agera Valberedning.  
    
  1 ombud till Västmanlands hembygdsförbund utses av styrelsen. 
 
§  9 Eva Bergqvists minneskonto 
 Inga utbetalningar från minneskontot har skett under året. 
 
§ 10          Behörighet att teckna Hembygdsföreningen och minneskontot. 
            Beslutades att ordförande och kassör var för sig får teckna Hembygds-

föreningen och Eva Bergqvists minneskonto upp till 15.000 kronor. Vid 
belopp över 15.000 kronor tecknas kontona av de två i förening. 

                      
§  11 Årsavgift 

Beslutades att årsavgiften för 2014 blir 100 kronor per person och 150 
kronor per familj.  

 
§  12 Verksamhetsplan 

Styrelsens verksamhetsplan upplästes och godkändes. 
 
§  13 Rapporter: 
 Kurt Larsson rapporterade att han har låtit trycka upp ett häfte ”Bilder 

från vår hembygd” Järnvägen - som delades ut till mötesdeltagarna. 
Ytterligare nio häften skall tryckas upp, ett för varje avsnitt Skolor, 
Bebyggelse, Kanalen osv. Beslutade att ta 10 kronor per häfte.   

 
§  14 Övriga frågor 
 Diskuterade Öppet Hus tider. Få besökare mellan klockan 13.00 – 13.30 

och efter 16.00. Beslutade att från och med 1 augusti 2013 ha öppet 13.30 
– 16.30 tillsvidare.  

                  Styrelsen får inget arvode för sitt arbete i föreningen. Nu gör 
hembygdsförbundet en undersökning om hur många timmar 
styrelsemedlemmar lägger ner på ideellt arbete. 

                  Ordförande meddelade att det fortfarande är två datum på Jourlistan 
som är vakanta. Ta kontakt med nya medlemmar (4 st) som vill servera 
kaffe på Öppet Hus dagarna. 
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§  15 Avslutning.  
 Årsmötet avslutades av Rune Larsson, som tackade för visat intresse. 

Mötet avslutades med kaffe med dopp.  
                  Rolf Pennerud avtackade Bo Hedvall och Göran Wallberg som slutar i 

styrelsen.  
                  Spelmanstrubaduren Hans Lind presenterade ”Allan Ekwall rakt in i 

hjärtat”. Ett framträdande som uppskattades av mötesdeltagarna. 
                 
                 Kolbäck dag som ovan         
 
  
                  .....................................                    
                  Sekr. Monica Hallström     
 
 
                   Justeras 
 
 
                 ………………………………………………                 ………………………………………………… 
                 Berit Ekholm                                      Berit Wallin   


