
Protokoll ftirt vid årsmöte 2018 med
Enåkers Hernbygdsförening

$ Tid:
Plats:
Niirvarande:

9.

10.

1 1 mars 2018 kl 18.00-20.30
Enåkers forsamlingshem
Karl-Gustaf Andersson, Inga Britt Andersson, Britt Marie
Blidmo-Hedlund, Bertil Johansson, Ingvor Nilson, Olle Nilson,
Bodil Persson och Gösta Persson.

Ordft)randen "Kyrk-Kalle" Andersson hälsar de närvarande medlemmarna välkomna.

Kallelse till årsmötet har varit anslagna på tavloma vid Halla, kyrkan och
hembygdsgården samt annonserat på hemsidan. Utlysningen av årsmötet godkiirures.

Till ordftirande for årsmötet väljs "Kyrk-Kalle" Andersson och till sekreterare Gösta
Persson. Britt Marie Blidmo-Hedlund och Bertil Johansson utses att jämte ordforanden
justera protokollet.

Dagordningen fastställes.

Gösta Persson ftjredrar verksamhetsberättelsen (bifogas), som med godkiinnande läggs
till handlingarna. Inga Britt Andersson ftiredrar resultat- och balansrapport (bifogas).
Årets resultat är 9228,12 kr. Resultat- och balansråikning fastställes.

Inga Britt Andersson ftjredrar revisionsberättelsen (bifogas).

Årsmötet beviljar styrelse och kassör ansvarsfrihet ftir det gångna verksamhetsåret.

Som revisorer omväljs Agneta Lindblom och Sven-Olof Jansson samt nyväljs Helena
Hedlund som revisorsersättare.

Till ordftjrande på ett år omväljs Karl-Gustaf Andersson.

Till styrelseledamöter på två år omväljs Briu Marie Blidmo-Hedlund, Karin Larsson
och Gösta Persson samt nyväljs Bodil Persson. Som styrelseledamöter fram till nästa
årsmöte, valda på årsmötet20l6, kvarstår Inga Britt Andersson, Bjöm Enlund, Gun
Britt Johansson och Iris Rutström ,

Bland styrelseledamötema utses Karin Larsson till vice ordforande, Gösta Persson till
sekreterare och Inga Britt Andersson till kassör.

Som ombud till årsmötet med Upplands fornminnesfiirening och hembygdsförbund
väljs Britt Marie Blidmo-Hedlund, Olle Nilson, Ingvor Nilson, Björn Enlund och Ann-
Charlotte Enlund samt Gösta Persson som ombudsersättare. Sekreteraren anmäler
ombuden till fiirbundet.

Ingen srirskild valberedning utses. Styrelsen far i uppdrag att ftirbereda val.

Ärsavgiften fastställes till oftirzindrat 50 kr ftr familj och25 kr ftir ensamstående.
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15. fusmötet beslutar att ordftiranden Karl-Gustaf Andersson (
Klockargården 106, 74493 Runhällen och kassören Inga Briu Andersson (

), Granitvägen 9A, 74493 Runhällen äger räIt attvar ftr sig teckna forenrngehs
frrma (orgnr 879500-3139) samt disponera föreningens bankgiro (318-5220) och
bankkonto (8284-2 04 635 713-3).

16. Gösta Persson svarar ftir att programbldd med inbetalningskort tas fram ftir utdelning.

17. Följande program ftir året fastställes:

o 26 april Arbetsdag på Hembygdsgården kl 10

o 10 maj Kristi Himmelftirds dag, Gökotta med gudstj?inst på Hembygdsgården kl 8

o 26 maj Trefaldighetsafton, källdrickning vid Olsbo källa, samling vid kyrkan kl 18

o 6 juni Nationaldagen, kaffe- och kakkalas på Hembygdsgarden kl 13-15.
c 22juni Midsommarafton, midsommarfest på Hembygdsgården kl 14

o 23juni Gudstjiinst på Hembygdsgarden kl 18, syfiireningen bjuder på kaffe
o 22juni-1juli Fest i Heby-veckan, programmet beslutas av styrelsen
o 29juli Enåkersdagen, programmet beslutas av styrelsen
o 18 november Julmarknad på Hembygdsgården. Tiden beslutas av styrelsen.

Hembygdsgården med Cafe, Hantverksbod och Runstensmuseum kommer att vara
öppen söndagar 10 juni - 26 augustikl 12-16, samt 6 juni och dagligen i Fest i Heby-
veckan 22 juni - 1 juli.

18. fusmötet uppdrar åt sekreteraren att söka bidrag ur Stiftelsen Landshövding Hilding
Kjellmans hembygdsfond for atttäckakostnader for Olle Nilsons bok "Möt Enåker".

19. Ordftiranden tackade de närvarande samt avslutade årsmötet.

Vid protokollet:
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Gösta Persson
sekreterare

Britt Marie Blidmo-Hedlund
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Enåkers Hembygdsförening
Verksamhetsberättelse för är 20L7

Årsmötet 2017 hölls den 12 mars. Styrelse under året har vaÅt "Kyrk-
Kalle" Andersson (ordförande), Karin Larsson (vice ordforande), Gösta
Persson (sekreterare), Inga Britt Andersson (kassör), Britt Marie Blidmo-
Hedlund, Monica Psilander, Gun Britt Johansson, Björn Enlund och Iris
Rutström.

Genomftirda arrangemang sedan ftirra årsmötet (om inte annat anges ägde

de rum på Hembygdsgården):

o 26 april Arbetsdag på Hembygdsgården.
o 25 maj Kristi Himmelf;irds dag, Gökotta med gudstjänst.
o 6juni Nationaldagen, kaffe- och kakkalas.
o 11 juni Trefaldighetsafton, källdrickning vid Olsbo källa.
o 23juni Midsommarafton, midsommarfest.
o 24juni Gudstjänst på Hembygdsgarden kl 18, syft)reningen bjöd på kaffe och

Enåkers spelmän medverkade.
o 29juli Hemvåindardag med kaffe och våfflor samt underhållning av Bo Rönngfen,

kyrkogardsvandring med Kyrk-Kalle samt helgmålsbön i kyrkan.
o 5 november Berättarafton i Sockenstugan.
o 19 november Julmarknad på Hembygdsgården.

o Under Fest i Hebyveckan23 jvn-2juli var det kaffeservering och öppet i
Hantverksboden och Runstensmuseet hela veckan. Den27 juni berättade Lars E

Larsson om sjukdomar ftjrr i tiden och Gösta Persson om Enåkers historia under
10000 år i fcirsamlingshemmet. Den 29 juri var det flera arrangemang tillsammans
med andra aktörer i Joel Lindhs cirkustält som rests vid kyrkan. Temat var
Medeltiden och Martin Luther. Bl a annat berättade Gösta Persson om Enåker

under tiden från Runstenen till Gustav Vasa. På kvällen var det konsert med

musikgruppen Nordic.
o Under sommarsöndagama(1116-2718) och i samband med andra arrangemang på

Hembygdsgården, var det kaffeservering och öppet i Runstensmuseet i Linbastun
samt ft)rsäljning av lokalt hantverk i Persboboden.

Sammanlagthar mer än 1000 deltagare kommit till hembygdsforeningens
30-tal alrangemang under itret.

Under fredagskvällarnahela sommaren har Runhällens Byalag haft
välbesökta hembygdsgillen på Hembygdsgårdens tun.

Medlemsavgiften har varit 50:- kr for familj och25:- for ensamstående.

Medlemsantalet har uppgåu tiLI ca250.
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Ytterligare fotografier har skannats in och tillftirts foreningens bildarkiv.
Föreningen har information om och vissa bilder från bygden på

* www.bygdeband.se. Databasen tillhör Sveriges hembygdsforbund och är
öppen ftir alla. Den 13 februari 201E deltog Britt-Marie Blidmo Hedlund
och Gösta Persson i en kurs om Bygdeband i Arboga. En genomgång och
revidering av foreningens material på Bygdeband har påbörjats.

Föreningens styrelse har beslutat tilldela Olle Nilson ett stipendium på
25 000 kr ftir fortjänstfulla insatser med att dokumentera Enåkersbygden.

Olle Nilsson har som gåva till Hembygdsförningen överlämnat ett exemplar
av Olof Kumlins bok "Sagåland - Silverland".

Linda S ilj a har skött ftireningens hemsida (www. enakershemb)'gdsgard).

Enåkers hembygdsforening är medlem i Upplands fornminnesförening och
hembygdsforbund och genom det även med i Sveriges hembygdsforbund.
Hembygdsforeningen är också medlem i Västmanlands hembygdsforbund
och fornminnesftirening.

För styrelsen

&Q'-a---*
Gösta Persson
sekreterare

t-


