
Protokoll fört vid årsmöte med Skirö Socken Bygdeförening den 22 februari 2015. 

1 § Ordförande Fred Nordberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

2 § Till att leda årsmötesförhandlingarna valdes ordförande Fred Nordberg. 

3 § Till sekreterare för årsmötet valdes undertecknad Helen Gustavsson. 

4 § Till att justera dagens protokoll tillika rösträknare valdes Åke Ek och Hasse Bredenberg. 

5 § Röstlängd upprättades. 

6 § Årsmötet godkände att kallelsen har gått ut i laga ordning. 

7 § Dagordningen godkändes. 

8 § Styrelsens verksamhetsberättelse lästes och godkändes. 

9 § Kassören redogjorde för verksamhetsårets intäkter och kostnader. 

10 § Revisionsberättelsen lästes upp. 

11 § Resultat- och balansräkningen för 2014 fastställdes. 

12 § Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

13 § Årsmötet beslutade att någon ersättning inte ska utgå till styrelseledamöter eller 

revisorer. 

14 § Årsmötet valde Fred Nordberg till ordförande på ett år, Gunilla Nordberg till kassör på 

ett år och Helen Gustavsson till sekreterare på ett år för verksamhetsåret 2015. 

15 § Som ledamöter på två år valdes Britt-Marie Fucik, Jan Ek, Gunilla Nordberg och Bjarne 

Axelsson. Fred Nordberg, Helen Gustafsson, Lotta Fors och Åke Ek kvarstår ytterligare 1 år. 

Som ersättare valdes Therese Sahlström och Hasse Bredenberg.   

16 § Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att välja de personer som är lämpliga som ombud till 

möten med andra föreningar och sammanslutningar i den mån det är aktuellt med 

representation från SSBF 

17 § Till revisorer omvaldes Elsa Johnsson och Solveig Forsmyr-Johansson och som ersättare 

valdes Jörgen Fredriksson. 

18 § Till valberedning valdes Stefan Ek, Daniel Fröjd och Stefan Haraldsson med Stefan Ek 

som sammankallande. 

19 § Medlemsavgiften för 2015 beslutades kvarstå som tidigare till 300 kr för familj (två 

vuxna) och 200 kr för enskild medlem. Enskild medlem är man då man är myndig, d.v.s. då 

man har fyllt 18 år. 



20 § Budgeten inför verksamhetsåret 2015 föredrogs och godkändes.  

21 § Inga skrivelser eller motioner har inkommit till årsmötet. 

22 § Samarbetet med pensionärsföreningen, kyrkan och SSBF fortsätter gällande 

sommarkonsert i juli. 

23 § Årets bygdevandring i samarbete med pensionärsföreningen kommer i år att vara 

förlagd till Vallby. 

24 § Den gamla turistbroschyren ”Smålands trädgård” behöver en ny upplaga som är 

uppdaterad. SSBF skall arbeta vidare med frågan angående finansiering och dyl. (Kan det 

vara möjligt att få det som ett Leader-projekt?) 

25 § SSBF gör en skrivelse till Alseda kyrkoråd med begäran om en plan gällande skötsel och 

omvårdnad av Skirös gamla kyrkoruin och området kring den. 

26 § En önskan om att SSBF blir medlem i Jönköpings Läns Hembygdsförbund framställdes. 

Styrelsen skall undersöka vad en ev. medlemskostnad är. 

27 § Vem sköter inköp till Skirögården när det gäller diskmedel? Gunilla Nordberg 

undersöker detta. Önskan finns att det köps in fler kökshanddukar. Ett byte av diskmedel 

önskas, Åke Ek tar hand om detta. 

28 § Till nästa nummer av Skirönyckelns kalendarium skall föras Valborgsmässofirande 

klockan 21:00 och städning av badplats den 6 juni klockan 15:00. 

29 § Bastun kan inte vara låst då huvudkranen till Skirögårdens vattnet sitter där. 

30 § Karl-Erik Eiderbrandt framförde å allas vägnar ett stort tack till alla styrelsemedlemmar 

för dess arbete och insatser under det gångna året. 

31 § Då inget mer fanns att avhandla förklarade Fred Nordberg 2015 års årsmöte för 

avslutat. 

 

Vid protokollet 

 

Helen Gustavsson 

 

Justeras 

 



Åke Ek    Hasse Bredenberg 


