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OXBERGS HEMBYGDSFÖRENING 
 
 
 
Protokoll fört vid årsmöte med Oxbergs hembygdsförening i Bygården  
den 9 februari 2014. 
 
Närvarande: Göran Albinsson, Lars Lundin, Kjell Sverre, Stig Larsson, Mats Yrgård, Ruth 
Nääs-Molin, Margareta Albinsson, Maud Waters, Thomas Engström, Leif Lekander, Mona 
Lestander, Maj-Britt Lundin, Lena Tomlén. 
 
 
§ 1 Mötets öppnande 
    
Göran Albinsson öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna. 
 
§ 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet  
  
Lars Lundin valdes till ordförande för mötet och Lena Tomlén valdes till sekreterare. 
 
§ 4 Val av två justeringmän att jämte ordförande justera dagens protokoll 
 
Leif Lekander och Margareta Albinsson valdes till justeringsmän. 
 
§ 4 Mötets  utlysande   
  
Mötet godkände det sätt på vilket årsmötet utlysts. (Anslagstavlor och hemsida) 
 
§ 5 Fastställande av dagordning  
   
Mötet godkände utdelad dagordning. (bilaga 1) 
 
§ 6 Årsredovisning  
a) Verksamhetsberättelse. Mötet godkände verksamhetsberättelsen för 2013.(bilaga 2) 
b) Bokslut. Kjell Sverre redovisade resultat-och balansrapport för 2013. (bilaga 3) 
c) Revisionsberättelse. Lena Tomlén läste upp revisorernas berättelse.(bilaga 4) 
d) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.  Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för 

räkenskapsåret 2013. 
 
§ 7 Fråga om arvode till styrelsen, revisorer m.fl. 
 
Mötet beslöt att inga ersättningar ska utgå till styrelsen, revisorer eller andra 
befattningshavare i föreningen. 
 
§ 8 Medlemsavgift 
 
Årsavgiften i föreningen beslutades vara oförändrad för 2014, dvs 75 kronor. 
 
 
 



v 

v 

§ 9 Val av styrelseledamoter 

Till ordinarie styrelseledamoter valdes: 
Om val for 2 ar: Mats Y rgard, Goran Albinsson och Stig Larsson. 
Kvarstar i 1 ar: Lars Lundin, Kjell Sverre, Gunilla Randers. 
Goran Albinsson valdes till ordforande. Ovriga befattningar och finnatecknare valjs vid 
konstituerande styrelsemote. 

§ 10 Val av revisorer samt suppleant 

Lena Tomlen och Sven Frost omvaldes som revisorer pa 1 ar. Olle Larsson omvaldes som 
revisorssuppleant pa 1 ar. 

§ 11 Val av valberedning 

Till valberedning valdes Maud Waters och Harry Larsson med Maud Waters som 
sarnmankallande. 

§ 12 Framstillningar och fiirslag fran styrelsen samt motioner fran medlemmar. 

Inga forslag fran styrelsen eller motioner fran medlemmama. 

§ 13 Budget 2014 

Styrelsen forslag till budget for 2014 godkandes. (bilaga 5) 
I budget finns ingen avsattning for reparation av rannan vid Axi-kvam. Om finansiering via 
bidrag kan erhallas kommer reparationen att genomforas. 

§ 14 Ovriga fragor 

Styrelsen framforde sitt tack till Lars Lundin for arbetet med bygdeband och gratulerade till 
Mora Kommuns Kulturpris 2013. 
Styrelsen infonnerade att en kassor kommer att utses extemt (forslag Jan-OlofHamas) 

Ordforanden avslutade motet och framforde ett tack till arsmotesdeltagama for visat intresse. 
Efter motet visades bilder fran Bygdeband och bjods pa kaffe. 

Vid protokollet: 
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