Föreningen Stora Hälsingegårdars Väg
Årsmötesprotokoll

2016-03-17

Plats: Hälsingegård Ol Anders, Alfta

Tid kl. 19.50 - 20.40
Närvarande: 17 personer

Innan mötet samlades vi i Mårten Andersson-utställningen. Där visade och berättade Bengt
Boman om Mårten Andersson och hans konst. Sedan åt vi Hälsingepiroger, lingonkaka och
kaffe.

§1. Årsmötet öppnades av Elisabeth Eriksson, som hälsade alla välkomna.
§2. Hans Jonsson valdes till ordförande för mötet.
§3. Mona Rosenqvist valdes till sekreterare för mötet.
§4. Att justera kvällens protokoll valdes Diana Sandell och Elin Westlund.
§5. Mötet godkände kallelsen som gick ut till alla medlemmar via brev 1/3, annons i
Voxnadals Nytt 9/3 samt annons på vår hemsida.
§6. Dagordningen fastställdes.
§7. Röstlängden är lika med de närvarande.
§8. Mona läste verksamhetsberättelsen. Den lades till handlingarna.
§9. Elisabeth gick igenom den ekonomiska rapporten. Redogörelsen godkändes.
§10. Lennart Alfredsson läste revisionsberättelsen. Godkändes och lades till handlingarna.
§11. Mötet beslöt att styrelsen får ansvarsfrihet för år 2015.
§12. Medlemsavgiften beslöts oförändrad, 100 kronor för år 2017.
§13. Lars Mittjas, Kersti Hisved och Margareta Englund avgår. Mötet beslöt nyval på två år
av Nils-Erik Falk, Patrik Uhras och Pär Önnerstam. Mona Rosenqvist, Mikael Nilsson och
Elisabeth Eriksson har ett år kvar. Adjungerande väljer styrelsen på det konstituerande mötet.
§14. Mötet beslöt omval av Elisabeth Eriksson som ordförande för ett år.
§15. Mötet beslöt Margareta Englund som adjungerad kassör för ett år.
§16. Mötet beslöt omval av Anders Jörler som revisor för två år, Lennart Alfredsson har ett år
kvar, samt omval av Karl-Erik Ohlsson som revisorsersättare för ett år.
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§17. Valberedningen. Mötet beslöt omval av Stig Smensgård på tre år. Staffan Iljegård har två
år kvar och Sten Berggren har ett år kvar. Staffan Iljegård är sammankallande.

§18. Elisabeth Eriksson föredrog verksamhetsplanen. Hälsingegårdens helg 28-29/5 med
temat Smaka på Hälsingland. Ev göra en sammanställning som PDF-fil av arrangemangen
och ha den på hemsidan. Då kan aktörerna själva skriva ut blad.
Utveckla Hälgen med Hälsingegårdsstafetten tillsammans med Konstrundan, Alfta ÖSA OK,
Edsbyns friidrott och Alfta Bikepark.
Eventuellt göra aktivitetsblad.
Informera om föreningen i Voxnadals Nytt.
Söka samarbete med andra föreningar och kommunbygderådet.
Planen fastställdes.

§19. Övriga frågor
Första styrelsemötet gjordes i februari 2007. Kanske uppmärksamma detta nästa år.
Har det märkts någon ökning av besökare på gårdarna tack vare världsarvet? Olika på ställen.
En önskan om att vi tar fram en liten lätt broschyr, att ta med vid besök utanför kommunen.

§20. Ordförande Hans Jonsson tackade för förtroendet att leda kvällens möte och avslutade
årsmötet.

Vid protokollet

Mona Rosenqvist, sekreterare

Hans Jonsson, ordförande

Diana Sandell, justerare

Elin Westlund, justerare
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