
Singö Hembygdsförening

Protokoll från årsmöte 2007-03-17 i Singö Församlingshus. 2 arkivexemplar och distribution av
protokoll utan bilagor och nya stadgar till samtliga förtroendevalda.

Närvarande, enligt bifogad deltagarförteckning Bilaga 1

1. Ordförande Håkan Drevin hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. En tyst minut hölls
för under året avlidna medlemmar. Särskilt påmindes om Arne Söderholms bortgång.

2. Till mötesordförande valdes Håkan Drevin och till sekreterare Ulrika Freiman.
3. Till justeringsmän att jämte ordföranden justera mötets protokoll valdes Sara Backman och

Inger Öhman.
4. Arsmötet ansågs behörigen utlyst och utlagd föredragningslista godkändes av mötet.
5. Verksamhetsberättelse samt balans- och resultaträkning för år 2006 gicks igenom.

Bilaga 2 o 3
6. Revisionsberättelsen lästes upp av Lennart Björk. Bilaga 4
7. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.
8. Till ordförande t o m årsmötet 2008 valdes Håkan Drevin.
9. Till ordinarie ledamöter respektive suppleanter i styrelsen t o m årsmötet 2009 valdes

Ordinarie Suppleanter
Ake Öhman Britta Andersson
Lilly-Marie Freiman Lars Mattson
Sara Backman
Anneli Walinder, nyval

10. Till revisorer för räkenskapsåret 2007 valdes
Ordinarie Suppleant
Lennart Björk Lars Horwitz
Kjell Eklund

11. Till ledamöter i valberedningen t o m årsmötet 2008 valdes
Jan Svensson sammankallande

Agneta Brus
Cissie Bohlin, nyval

12. Medlemsavgiften för år 2008 beslutades till oförändrat 75 kr för enskild och 200 kr för
familj/hushåll.

13. Inga motioner hade inkommit till styrelsen.
14. Stämman beslutade att styrelsens förslag till stadgeändring skulle genomföras. Bilaga 5
15. Under övriga frågor meddelade Anders Burman att nästa samling i Singö Berättarakademi

skall äga rum 6 maj kl 1500 i Mattsgården.
16. Ordföranden tackade stämmodeltagarna för visat intresse och förklarade 2007 års stämma för

avslutad.

Ur styrelsen avgående Kerstin Kjellberg avtackades av Yngve Andersson med tal och presenter. Sedan
vidtog servering av smörgåstårta och kaffeservering och försäljning av åror traditionsenligt följt av
underhållning. Underhållningen bestod för tredje året i rad av duon Vispeppar som framförd~.~~nda
låtar från 1940-talet till ackompanjemang på en rad olika instrument. Det blev mycket uppskattat.
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