
Protokoll fört vid årsmöte med föreningen VÅR BYGD 1891 i Rösebo, den 15 mars 
år 2020.  

 
Närvarande 35 personer. 
Mötet öppnades genom välkomsttal av Jan Larsson och Hans Skarholm informerade om 
föreningens uppkomst och verksamhet. 
 
 
§ 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
Till ordförande för årsmötet valdes Jan Larsson och som sekreterare valdes Lars Krantz. 
 
§ 2. Fastställande av röstlängd för mötet. 
Ordföranden informerade om, att varje medlem har en röst. 
 
§ 3. Val av protokolljusterare och rösträknare. 
Till att justera dagens protokoll tillika rösträknare valdes Gunnar Hallsten och Sune Johansson. 
 
§ 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
Kallelse till årsmötet har i god tid skickats till alla medlemmar, annonserats på affischer och på VÅR 
BYGD:s hemsida. Kallelsen godkändes. 
 
§ 5. Fastställande av dagordning.  
Dagordningen upplästes och godkändes.  
 
§ 6a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 
Alla medlemmar har fått verksamhetsberättelsen för år 2019 hemsänd med kallelsen. Dessutom 
finns den att läsa på VÅR BYGDS hemsida. Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till 
handlingarna. 
 
§6b. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste 
verksamhetsåret. 
Balans- och resultaträkningen för år 2019 redovisades och godkändes. Årets resultaträkning visar 
ett minus på 4 439 kronor.  
 
§ 7. Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 
Revisionsberättelsen upplästes och lades till handlingarna. 
 
§ 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen, för den tid revisionen avser. 
I enlighet med revisorernas förslag beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna 
verksamhetsåret. 
 
 
§ 9. Fastställande av medlemsavgifter. Mötet beslutade om oförändrad medlemsavgift, vilket även 
för år 2020 är 25 kronor. 
 
 



§ 10. Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande 
verksamhetsåret. 
Verksamhetsplanen som föredrogs, godkändes och lades till handlingarna.  
För det kommande verksamhetsåret budgeterar föreningen att göra ett noll-resultat. 
 
§ 11. Val av ordförande i föreningen för en tid av 1 år. 
Till ordförande för 1 år omvaldes Jan Larsson. 
 
§ 12. Val av övriga styrelseledamöter för en tid av 2 år och växelvis så, att halva antalet ledamöter 
sitter kvar. 
Som styrelseledamöter på en tid av 2 år omvaldes Ragnhild Hallsten, Sylvia Larsson och Lars Krantz. 
Fyllnadsval på 1 år valdes Ove Johansson. 
Sitter kvar på 1 år gör Bengt Bryngelsson och Hans Skarholm.  
 
§ 13. Val av 2 revisorer samt 1 suppleant. 
Till revisorer omvaldes Ulla Carlsson och Sune Johansson. Som suppleant omvaldes Pelle Larsson 
 
§ 14. Val av valberedning, 2 stycken personer med 1 suppleant.  
Till valberedning valdes Gunnar Hallsten och Gun-Britt Dahlgren. Till suppleant valdes Gerd 
Hallsten. 
 
§ 15. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 
En motion från Ragnar Hallsten med förslag på att Föreningen bör bli medlemmar i Dalslands 

Fornminnes och Hembygdsförbund. 

Styrelsen i Vår Bygd 1891 föreslog avslag på begäran i motionen om att föreningen ska ansluta sig till 

Dalslands Fornminnes och Hembygdsförbund. 

Styrelsens förslag på avslag på motionen fann gehör i den omröstning som verkställdes med hjälp av 

acklamation. 

 
§ 16. Övriga frågor. 
På årsmötet 2019 väckte Sven-Åke Andersson frågan angående bristen på parkeringsplatser vid 
Rösebolokalen. 
Styrelsen fick i uppdrag att tillsammans med övriga föreningar påtala problemet för kommunen. 
Glädjande nog kan konstateras att kommunen tog frågan på allvar och har  varit behjälpliga med att 
utvidga befintligt parkeringsområde. 
 
§ 17. Ordföranden Jan Larsson tackade alla närvarande för visat intresse och förklarade mötet 
avslutat. Han välkomnade därefter Daga och Rolf, som var dagens underhållare. 
 
Rösebo, den 15 mars 2020 
 
Lars Krantz       Gunnar Hallsten                                   Sune Johansson 
Sekreterare                                                         Justerare                                                    Justerare 
 
 



Till Vår Bygds årsmöte 

MOTION 

Föreningen bör bli medlemmar i Dalslands Fornminnes och Hembygdsförbund 

Motiv: Genom medlemsavgiften skulle föreningen kunna 

vara med och solidariskt hjälpa till att utveckla hembygdsrörelsen i  

Dalsland. Dalslands Fornminnes och Hembygdsförbund kan lämna 

mindre bidrag till föreningar vid byggnationsrenoveringar. Alla 

hembygdsföreningar har tomtmarker, byggnader eller andra 

anläggningar som kräver underhåll, som i allmänhet görs med 

frivilligt arbete. 

 

Medlemsavgiften i föreningen Vår Bygd har varit symboliskt 

låg 25 kr. Därmed kan man se det så att det varit många förlorade år i 

hembygdsrörelsens anda. 

 

Ragnar Hallsten 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Styrelsen utlåtande och ställningstagande 
 
Vår Bygd 1891 är ingen hembygdsförening i den traditionella betydelsen. Traditionellt har de lokala 
hembygdsföreningarna omgivande socknen som grund för sitt verksamhetsområde och har en bred 
agenda. 
 
Föreningen Vår Bygd startade för över 30 år sedan och begränsade sig redan från starten till att 
dokumentera det som benämns sydvästra delen av Frändefors socken och tidsmässigt bestämdes 
också att begränsa sig till att starta från 1891 och 100 år framåt. 
 
Vår Bygd har aldrig ägt några byggnader och har heller aldrig haft ambitionen att äga och/eller att 
underhålla byggnader, inte ens inom det område inom vilket Vår Bygd verkar. Föreningens inriktning 
har varit, och är, att dokumentera människor och byggnader men inte att äga och förvalta egendom. 
 
I föreningens stadgar står följande under punkt 2 Föreningens ändamål: 
”I bygden arbeta med att dokumentera kulturhistoriska platser och lämningar inom sydvästra 
Frändefors. Dokumentera historien från dåtid till nutid och följa och stödja dagens utveckling i vår 
bygd. Arbeta för att kunskapen om och känslan för hembygdens kultur- och naturarv fördjupas och 
förs vidare till kommande generationer”. 
 
Om föreningen Vår Bygd 1891 skulle ansluta sig till Dalslands Fornminnes och Hembygdsförbund så 
skulle det tillföra ca 4 500 kr till hembygdsrörelsen vilket får anses marginellt. 
 
Styrelsen i Vår Bygd 1891 föreslår avslag på begäran i motionen om att föreningen ska ansluta sig 
till Dalslands Fornminnes och Hembygdsförbund. 
 
Frändefors 2020-03-15 


