
Protokoll fört vid årsmöte med föreningen ”VÅR BYGD 1891” i Rösebo, den 15 mars år 2015.   

Närvarande: 69 personer. 

 

Ordförande Jan Larsson hälsade alla välkomna. 

 

§ 1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 

Till ordförande för årsmötet valdes Jan Larsson och som sekreterare valdes Kerstin Larsson. 

 

§ 2. Godkännande av kallelse. 

Kallelse till årsmötet har i god tid skickats till alla medlemmar och annonserats under 

”föreningsaktuellt” i TTELA samt i VÄNERSBORGAREN. Kallelsen godkändes. 

 

§ 3. Val av två personer att justera dagens protokoll. 

Till att justera dagens protokoll valdes Gunnar Hallsten och Bengt Deréhn. 

 

§ 4. Verksamhetsberättelse år 2014. 

Alla medlemmar har fått verksamhetsberättelsen hemsänd tillsammans med kallelsen. Den visades nu 

också på storbild. Jan Larsson tackade alla som arbetat och deltagit i de olika aktiviteterna. 

Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. 

 

§.5. Föreningens ekonomi. 

Föreningens resultaträkning föredrogs. Den godkändes och lades till handlingarna. 

En fråga ställdes om hur många böcker föreningen har sålt. Styrelsen lovade att ta reda på detta. 

 

§ 6. Revisionsberättelsen. 

Revisionsberättelsen upplästes och lades till handlingarna. 

 

§ 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

I enlighet med revisorernas förslag beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

 

§ 8. Förslag till nya stadgar. 

Styrelsen har diskuterat de stadgar som nu gäller i föreningen ”VÅR BYGD 1891”. Dessa stadgar 

visades på storbild och lästes upp av sekr. Hans Skarholm. De gamla stadgarna är inte så uppdaterade 

som önskas. De behöver moderniseras beträffande vad vi idag arbetar med. Föreningens ändamål har 

under åren ändrats och vi arbetar med delvis annan teknik, såsom hemsida, digitalisering, Power Point, 

Bygdeband, GPS och ytterligare kartmaterial. Dessutom bör stadgarna vara tydligare med, hur många 

och vilka ledamöter som skall ingå i föreningen. 

Det förslag till nya stadgar som styrelsen framarbetat föredrogs och upplästes för medlemmarna av 

Hans Skarholm. Dessutom har det nya förslaget funnits att läsa på föreningens hemsida. 

Mötet godkände de nya stadgarna. 

 

§ 9. Val av ordförande för ett år. 

Till ordförande för ett år valdes Jan Larsson. 

 

§ 10. Val av styrelse för två år. 

Till styrelseledamöter för två år valdes Hans Skarholm, Sylvia Larsson och Kerstin Larsson. 



Till ny styrelseledamot istället för Anita Tangegård, som bett att få slippa omval, valdes för två år 

Bengt Bryngelsson.  

 

§ 11 Val av revisorer och ersättare. 

Till revisorer omvaldes Birgitta Johansson och Ulla Carlsson. Som ersättare valdes Gerd Johnsson. 

 

§ 12. Val av valberedning. 

Till valberedning omvaldes Gerd Hallsten. Bertil Tangegård har bett att få slippa omval och i hans 

ställe valdes Lars Krantz. Till ersättare valdes Hasse Johansson. 

 

§ 13. Verksamhetsplan för 2015. 

Verksamhetsplan för år 2015 föredrogs. Jan Larsson berättade att nästa ”Power Pointmöte” blir den 17 

mars kl. 18.00 i Rösebo. Då fortsätter arbetet med att identifiera personer och platser på foton. Alla 

intresserade är välkomna. Hans Skarholm berättade om hur vi lägger in och arbetar med fotona på 

dataprogrammet Power Point. Dessa foton läggs sedan in i Bygdeband av Kerstin Johansson och vår 

nya medarbetare Jack Johnsson. Fotona kan också ses på vår hemsida. 

 

Kursen ”Historiska kartor” skall avslutas i april. 

 

Bygdevandring kommer att ske den 1 maj i S. Binäs. Våra guider blir Elsa och Nils Andersson. De 

kommer att berätta om och visa oss platser från häftet NATURNAMN. Den 23 augusti sker andra 

bygdevandringen. Plats är ännu inte bestämd. 

 

Kerstin Larsson berättade lite om den planerade bussresan som i år går till Tjörn den 8 augusti. Vi 

skall bl. a. besöka Pilane gravfält med skulptur- och fårhagar samt ett sillmuséum på Klädesholmen. 

Intresselista skickades ut bland medlemmarna och 32 stycken anmälde sitt intresse. 

 

Hans Skarholm berättade och visade på olika möjligheter att söka på Bygdeband.se. Han visade bl. a. 

hur man kan söka på gårdsnamn och sedan vidare till ett förnamn t.ex. Karin. Alla foton med Karin 

kommer då upp. 

 

Vi fick också se karta med platser som märkts ut med GPS.  

 

Det nya häftet NATURNAMN är nu klart och började säljas på årsmötet. Hans Skarholm berättade 

och visade några sidor från detta arbete. 

 

Som avslutning berättade Hans om och visade olika sökningar vi kan göra på föreningens hemsida. 

Den är vi mycket stolta över. Över 10 000 personer har nu varit inne på www.varbygd1891.se. Det är 

storslaget. 

 

§ 14. Övriga frågor. 

En fråga ställdes om föreningen VÅR BYGD kunde tänka sig att ekonomiskt bidra med att köpa 

mattallrikar till Rösebolokalen. Bestämdes att frågan tas upp i styrelsen. Ett annat önskemål, från 

samma person, var om vi kunde röja sly runt lokalen. Denna fråga har styrelsen tagit upp en gång 

tidigare. Beslutades då att vi inte skulle agera. Det är i första hand en fråga för kommunen som äger 

lokalen och tomten. 

Ordförande Jan Larsson tackade alla närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat. Han 

välkomnade också våra underhållare Anders Ljungkvist och Sven-Gunnar Larsson. 

www.varbygd1891.se


Kerstin Larsson 

Sekr. 

 

 

Justeras: Gunnar Hallsten                                          Bengt Deréhn 


