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Protokoll ftirt vid årsmöte 2019 med
Enåkers Hembygdsförening

10 mars 2019k118.00
Enåkers församlingshem

1. Ordföranden "Kyrk-Kalle" Andersson hälsar de närvarande medlemmama välkomna.

z. Kallelse till årsmötet har varit anslagna på tavlorna vid Hälla, kyrkan och hembygdsgården

samt annonserat på hemsidan. Utlysningen av årsmötet godkännes.

3. Till ordforande för årsmötet väljs "Kyrk-Kalle" Andersson och till sekreterare Gösta Persson.

Karin Larsson och Britt Marie Blidmo-Hedlund utses att jamte ordföranden justera protokollet.

4. Dagordningen fastställes.

5. Gösta Persson foredrar verksamhetsberättelsen (bifogas), som med godkännande läggs till
handlingam a.IngaBritt Andersson föredrar resultat- och balansrapport (bifogas). Årets resultat är

- 19 045,st kr. Resultat- och balansräkning fastställes.

6. Agneta Lindblom föredrar revisionsberättelsen (bifogas).

7. Årsmötet beviljar styrelse och kassör ansvarsfrihet ftjr det gångna verksamhetsåret.

8. Som revisorer omväljs Agneta Lindblom och nyväljs Helena Hedlund samt nyväljs

Linda Silja som revisorsers attare.

9. Till ordförande på ett år omväljs Karl-Gustaf Andersson.

10. Till styrelseledamöter på två år omväljs Inga Britt Andersson, Björn Enlund och Gun Britt
Johansson samt nyväljs Gitte Ekström. Som styrelseledamöter fram till nästa årsmöte, valda på

årsrnötet 2018,kvarstår Britt Marie Blidmo-Hedlund, Karin Latsson, Gösta Persson och Bodil
Persson.

11. Bland styrelseledamöterna utses Karin Larsson till vice ordförande, Gösta Persson till
sekreterare och Inga Britt Andersson till kassör.

12. Som ombud till årsmötet med Upplands fornminnesft)rening och hembygdsftirbund väljs

Björn Enlund, Ann-Charlotte Enlund, Britt Marie Blidmo-Hedlund, Gitte Ekström och Inga Britt
Andersson samt Karin Larsson som ombudsersättare. Sekreteraren anmäler ombuden till
förbundet.

13. Ingen särskild valberedning utses. Styrelsen får i uppdrag att förbereda val.

14. Ärsavgiften fastställes till oforändrat 50 kr for familj och25 kr ftr ensamstående.

15. Ärsmötet beslutar att ordloranden Karl-Gustaf Andersson (pnr

106,74493 Runhällen och kassören Inga Britt Andersson (pn
, Klockargården

Gianitvägen 94,
74493 Runhallen äger rätt attvar for sig teckna foreningens fiima (orgmT/%00-3139).
Ärsmötet beslutar att Karl-Gustaf Andersson (pl och Inga Britt Andersson (pnr

i) var ftir sig fär företräda föreningen enligfsalaSparbanks Fullmakt ideell forening
som fulhäFtshavare samt skriva under blanketten Fullmah ideell forening, som fullmaktsgivare.

16. Gösta Persson svarar för att programblad med inbetalningskort tas fram för utdelning.
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17. Följande program för året fastställes:

14 maj Arbetsdag på Hembygdsgården kl 9

30 maj Kristi Himmelftirds dag, Gökotta med gudstjänst på Hembygdsgården kl 8

6 juni Nationaldagen, kaffe- och kakkalas på Hembygdsgården kl 13-15.

15 juni Trefaldighetsafton, källdrickning vid Olsbo källa, samling vid kyrkan kl 18

2l juni Midsommarafton, midsommarfest på Hembygdsgården kl 14

22 juni Gudstjänst på Hembygdsgården kl 18, syforeningen bjuder på kaffe
2I-30juni Fest i Heby-veckan, programmet beslutas av styrelsen
27 juli Enåkersdagen, programmet beslutas av styrelsen
17 november Julmarknad på Hembygdsgarden
Hembygdsgården med Cafe, Hantverksbod och Runstensmuseum kommer attvara öppen

söndagar 9 juni - 25 augustikl 12-16, samt 6 juni och dagligen i Fest i Heby-veckan2l-
30 juni.

18. Med anledning av att EU;s dataskyddsdirektiv (GDPR) inftirts har styrelsen antagit en

dataskyddspolicy som finns tillgänglig på ftireningens hemsida. Årsmötet beslutar komplettera
denna policy med ytterligare dokument (Riktlinjer för att tillvarata enskildas rättigheter,
Åtgärdsplan för personuppgiftsincidenter, Behandling av ostrukturerat material, Formulär for
begäran av registerutdrag, Registerförteckning samt Checklista för styrelsen kring arbete med
dataskyddsftirordningen. Dokumenten biläggs protokollet.

19. Sekreteraren informerar om att Förbundet önskar få in bildmateriel från föreningama till
årsboken Uppland 2019 med anledning av forbundets 150-årsjubileum.
Förbundet kommer att ordna lokala träffar med floreningama. Aktuell träffmed vår ftireningär 14

maj i Harbo.

20. Ordföranden tackade de närvarande samt avslutade årsmötet.
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