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PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET I TORSHÄLLA HEMBYGDSFÖRENING SANKT OLOFS 
GILLE DEN 14 MARS 2022 KL. 18:30 – 20:00 I KVARNEN TORSHÄLLA 
Närvarande: ca 25 medlemmar 
 
 
§1    Årsmötets öppnande 

Årsmötet 2022 öppnades av åldermannen Tryggve Lundh, som hälsade välkommen och presenterade 
programmet för kvällen. 

§2    Mötets stadgeenliga utlysande 
 Eftersom kallelse och dagordning varit införd i medlemsskriften S:t Olof nr 4/2021 och på Hemsidan, 

samt på en annons i Kuriren under v.9, fann mötet att årsmötet var stadgeenligt utlyst. 
 
§3 Godkännande av dagordningen 
 Den utdelade dagordningen genomgicks av åldermannen och godkändes av mötet. 
 
§4 Parentation 
 Åldermannen inledde parentationen genom att tända ett ljus för de medlemmar som gått bort under 

året: Han läste en dikt av Tomas Tranströmer och påkallade sedan en tyst stund för de bortgångna, 
 
§5 Val av ordf. och sekr. för mötet 
 Mötet föreslog, att till mötesordf. välja Tryggve Lundh och till sekr. Östen Belin. Detta godkändes. 
 
§6 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 
 Årsmötets förslag att välja Gunnel Belin och Mia Hedin godkändes. 
 
§7 Verksamhetsberättelse för 2021 
 Sekreteraren läste upp den allmänna årsberättelsen. Åldermannen redogjorde för museikommitténs 

arbete och gav de närvarande tid att ögna igenom övriga kommittéers berättelser. Mikael Nyman 
redogjorde för fastighetskommittén. Hur underhållet på Gården och Mormorstäppan sköts och vilka 
inköp som ska göras under året, framför allt trädgårdsmöbler. 

 Mötet godkände gillets verksamhetsberättelser och kommentarer. De lades till handlingarna.  
 
§8 Ekonomisk berättelse  
 Gärdeman Barbro Holmén-Gustafsson föredrog den ekonomiska berättelsen för verksamhetsåret 2021, 

vilken tillsammans med resultat- och balansrapport utdelats med övriga möteshandlingar. 
 Årets resultat blev en vinst på 17 450 kr. Gärdemannens förslag att årets resultat förs över till 2022 och 

balanseras i ny räkning godkändes av mötet.  
 
§9  Revisorernas berättelse 
 Eftersom båda revisorerna var sjuka, föredrogs revisionsberättelsen av skrivaren.  I texten framgick att 

man efter granskning av räkenskaper och övriga handlingar inte funnit anledning till anmärkning.   
 Revisorerna föreslog därför att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2021 och att den undertecknade 

ekonomiska berättelsen med resultat- och balansrapporten fastställes och att resultatet balanseras i ny 
räkning. Årsmötet beslutade att så kunde ske.   

    
 

	Torshälla	hembygdsförening	
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§10 Fastställande av balans- o resultaträkning 
 Se under §8. 
 
§11 Ansvarsfrihet för styrelsen 
 Med hänvisning till förslag från revisorerna, Gillets verksamhets- och ekonomiska berättelse med 

resultat- och balansrapport frågade åldermannen om synpunkter fanns på styrelsens arbete eller om 
ansvarsfrihet kunde beviljas.  

 Då inga synpunkter eller frågor framkom beviljade årsmötet den avgående styrelsen ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021 

 
§12 Förslag till ändringar i stadgarna §3 Organisation c) kommittéer 
 På förslag av Benny Flodin beslöt mötet att ändra namnen på kommittéerna till följande 
 Aktivitet, Arkiv & Data, Fastighet och Musei 
 Redaktionen S:t Olof, Hemsidan samt nya Bygdeband 
 Programkommittén ”Industrihistoriska umgänget” 
  
§13 Förslag till arbetsplan för 2022 

Åldermannen kommenterade styrelsens verksamhetsplan. Han lyfte fram Gillets satsning på de 
kommande bokprojekten; Husberget och Fotograf Bäckstrand. Han berättade även om vissa händelser, 
som aktivitetskommittén tänker genomföra under det kommande året. Detta kommer att presenteras i 
nästa S:t Olof och på vår hemsida. 

§14 Budget för 2022 
Gärdemannen föredrog den underbalanserade budgeten för nästa verksamhetsår. Mikael Nyman 
redogjorde för trädgårdsmöblernas kostnad. Gårdens miljö kräver mer än enkla plastmöbler. Dessutom 
ska de vara hanterbara. Hembygdsföreningen har ganska gott om pengar. Han ansåg att vi har råd med 
denna utgift.   
   

§15 Val av ålderman för 2022 
Valberedningen (Janett Eriksson och Christina Åslund) har förberett val till styrelsen och föreslog 
omval av Tryggve Lundh till Ålderman för år 2022. Detta tillstyrktes enhälligt av årsmötet. 
 

§16 Beslut om antal ledamöter i styrelsen 
 Enl. stadgarna kan styrelsen ha min 5 och max 7 ledamöter plus 2 suppleanter. Ingen ändring föreslås. 
 
§17 Val av ordinarie styrelseledamöter för 2 år  

 Birgitta Biderman, Benny Flodin och Jan-Erik Kling omvaldes på 2 år.  
Kvar i styrelsen med 1 år är Östen Belin, Barbro Holmén-Gustafsson och Mikael Nyman. 

   
§18 Val av 1 suppleant för 2 år 

Inga-Lena Jansson invaldes som ny suppleant på 2 år. Kjell Jansson har ett år kvar på sitt mandat. 
 
§19 Val av 2 revisorer och 1 ersättare för 1 år 

Valberedningen föreslog nyval av revisorerna Hans Eriksson och Jarl Hedin, samt till ersättare omval 
av Anders Kropp. 

 
§20 Val av 2 ledamöter till valberedning 
 Janett Eriksson och Christina Åslund föreslogs av styrelsen. Årsmötet valde dessa. 

 
§21 Fastställande av årsavgift 2021 

Förslaget av gärdeman om oförändrade årsavgifter (enskild 100 kr och familj 150 kr) tillstyrktes av 
årsmötet.  

 
§22 Inkomna motioner och förslag 
 Inga förslag har inlämnats. 
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§23 Övriga frågor 
 Inte heller några övriga frågor lyftes av årsmötet. 
 
 §24 Avslutning 

Den avgående styrelseledamoten Maj-Lis Strandberg avtackades med en blomma för sitt mångåriga 
arbete på Gården. 
Åldermannen Tryggve Lundh tackade de närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
 

Torshälla dag som ovan  
  
 
 
…………………….  …………………….. 
Östen Belin                         Tryggve Lundh 
Mötessekreterare  Mötesordförande 
 
Justeras: 
 
 
 
……………………  ……………………. 
Gunnel Belin     Mia Hedin 
 

 
   
 
 
	

	


