Föreningen Stora Hälsingegårdars Väg
Årsmötesprotokoll 2015-02-19
Tid kl. 20.30-21.15

Plats Johannesgården, Alfta

Närvarande: 23 personer
Innan mötet föreläste Ingela Broström, byggnadsarkivarie, om tapetens historia. Sedan var det
premiär för världsarvs-mackan och kaffe.

§1. Årsmötet öppnades av Elisabeth Eriksson, som hälsade alla välkomna.
§2. Sverker Nilsson valdes till ordförande för mötet.
§3. Mona Rosenqvist valdes till sekreterare för mötet.
§4. Att justera kvällens protokoll valdes Diana Sandell och Pär Hisved.
§5. Mötet godkände kallelsen som gick ut till alla medlemmar via brev, annons i Voxnadals
Nytt, annons på vår hemsida och på Facebook, omkring den 4/2.

§6. Dagordningen fastställdes.
§7. Röstlängden är lika med de närvarande.
§8. Mona läste verksamhetsberättelsen. Den lades till handlingarna.
§9. Margareta gick igenom den ekonomiska rapporten. Ekonomin är god, men två stora
kostnader väntar, de brun-vita skyltarnas komplettering samt kostnaden för tryckningen av
den stora broschyren, som presenterades denna kväll. Redogörelsen godkändes.

§10. Lennart Alfredsson läste revisionsberättelsen. Godkändes och lades till handlingarna.
§11. Mötet beslöt att styrelsen får ansvarsfrihet för år 2014.
§12. Medlemsavgiften beslöts oförändrad, 100 kronor för år 2016.
§13. Valberedningen har försökt att få två personer ytterligare till styrelsen. De lyckades med
nyval av Mikael Nilsson, Edsbyn på två år. Mötet beslöt omval av Margareta Englund, Lars
Mittjas samt Mona Rosenqvist, för två år. Elisabeth Eriksson och Kersti Hisved har ett år
kvar. Adjungerande väljer styrelsen på det konstituerande mötet.
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§14. Mötet beslöt omval av Elisabeth Eriksson som ordförande för ett år.
§15. Mötet beslöt omval av Margareta Englund som kassör för ett år.

§16. Mötet beslöt omval av Lennart Alfredsson som revisor för två år, Anders Jörler har ett år
kvar, samt omval av Karl-Erik Ohlsson som revisorsersättare för ett år.

§17. Mötet beslöt omval av Staffan Iljegård på tre år. Sten Berggren har två år kvar och Stig
Smensgård har ett år kvar. Stig Smensgård är sammankallande.

§18. Elisabeth Eriksson föredrog verksamhetsplanen. Samarbete med projektet Biosfär
Voxnadalen, Konstrundan och Hälsingegårdsstafetten. Aktivitetsblad till Hälsingegårdens dag
den 1/7 samt till Hälsingegårdsstafetten. Färdigställande av skyltarna på tyska, engelska och
franska samt presentera föreningen i Voxnadals Nytt. Planen fastställdes.

§19. Inga övriga frågor.

§20. Ordförande Sverker Nilsson tackade för förtroendet att leda kvällens möte. Elisabeth
Eriksson tackade för intresset och avslutade årsmötet.

Vid protokollet

Mona Rosenqvist, sekreterare

Sverker Nilsson, ordförande

Diana Sandell, justerare

Pär Hisved, justerare
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