
Protokoll fört vid föreningsstämma i Härja hembygdsförening 20210910 

§1.  Stämman öppnades av ordföranden Peter Nilsson. 

§2.  Föreningsstämmans behöriga utlysande godkändes. 

§3.  Dagordningen godkändes. 

§4.  Till ordförande för stämman valdes Peter Nilsson. 

§5.  Till protokollförare för stämman valdes Inger Englund 

§6.  Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Inga-Lill Blomberg och Håkan 
Svensson 

§7.  Föregående stämmas mötesprotokoll lästes upp och godkändes. 

§8.  Styrelsens verksamhetsberättelse redovisades av Peter Nilsson och 
godkändes.                

§9.  Kassarapporten redovisades av Stig Blomberg och godkändes. 

§10. Revisionsberättelsen lästes upp av Lisbeth Blomberg och godkändes. 

§11. Kassören beviljades ansvarsfrihet. 

§12. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

§13. Det fanns inga inkomna motioner att behandla. 

§14. Till ordinarie styrelseledamöter på 2 år omvaldes Peter Nilsson, Brita 
Bromander och Birgitta Jonsson. 

§15. Till ordförande på 1 år valdes Peter Nilsson. 

§16. Till styrelsesuppleanter på 1 år omvaldes Asta Svensson, Sven                     
Holmberg, Ruben Mattsin, Uno Jonsson, Lena Lycksell och Helena Nilsson. 

§17. Till revisorer på 1 år valdes Helena Nilsson och Leif Blomberg. 

§18. Till revisorsuppleant omvaldes Anita Wiik.  

En revisorsuppleant är vakant.                                          

§19. Till firmatecknare för föreningen valdes ordförande Peter Nilsson och 
kassören. De har rätt att disponera Härja hembygdsförenings bankkonton var för 
sig 

§20. Till pressreferent på 1 år valdes Håkan Svensson. 

§21. Till medlemmar i landsbygdsgruppen på 1 år omvaldes Peter Nilsson,  
Asta Svensson, Inger Englund och Stig Blomberg. 



§22. Styrelsen får mandat att utse valberedning eftersom inga förslag finns på 
stämman. 

§23. Till arbetsgruppen omvaldes Berno Wiik, Peter Nilsson,  Sven Holmberg, 
Mikael Lycksell, och Kenneth Lundqvist. Berno Wiik är sammankallande. 

§24. Till aktivitetsgrupp för söndagscafèer valdes Brita Bromander, Birgitta 
Jonsson, Anita Wiik och Inger Englund. 

§25. Boulsektionens verksamhetsberättelse utgår eftersom ingen verksamhet har 
bedrivits pga pandemin. 

§26. Kassarapport för boulesektionen utgår då de inte har haft några utgifter eller 
inkomster. I kassan finns 7236.06. 

§27. Revisionsberättelse utgår se ovan. 

§28. Boulsektionens kassör beviljades ansvarsfrihet. 

§29. Boulsektionens styrelse beviljades ansvarsfrihet. 

§30. Till ledamöter för boulesektionen på 1 år omvaldes Sven Holmberg och 
Christina Gustavsson. 

§31. Stämman beslutade att ta bort pressreferent. 

§32. Till firmatecknare för boulesektionen valdes ordförande och                     
kassör Sven Holmberg och Christina Gustavsson. De har rätt att disponera Härja 
hembygdsförenings (boulsektionens) bankkonto var för sig.  

§33. Föreningen har den 28 augusti 86 betalande medlemmar. Nya medlemmar 
from 1 oktober 2021 behöver inte betala förrän 2022. 

§34. Hyran för hembygdsgården beslutades vara: 

         hyra för hela bottenvåningen 700 kr 
         stora salen och kök                                450 kr 
         små rum, lilla rummet och kök            250 kr 
         lilla rummet och kök                              125kr 
         små rum                                                   125kr 
         linnedukar                                               100 kr                                                                                                                     
         Trivselreglerna är oförändrade. 

§35. Aktiviteter 

Söndagscafèer nu i höst och i vår. 



Tisdags- och torsdagsvandringar. 
Boulestart i vår med fortsättning på onsdagar.  
Vårstädning runt hembygdsgården. 
Trädgårdscafé. 
Gökafton. 
Traditionellt midsommarfirande. 
Härjadagen. 
Fortsättning av insamlingsmaterial till Härjaboken. 
Inredning av museum i garaget. 
Familjedag. 
Släktforskning. 

§36.Fiber skall dras in i hembygdsgården och avtal skall skrivas. Fräscha upp 
idrottsplanen. 

§37. Ingen avtackning 

§38. Peter tackade valberedningen och övriga medlemmar för                           
deras arbete och engagemang under året och avslutade stämman. 

Efter stämman serverades kaffe, landgång och kaka. 

Härja 20210910 

 

…................................................................................... 

Peter Nilsson, ordförande 

 

….................................................................................... 

Inger Englund, sekreterare 

 

…....................................................................................... 

Inga-Lill Blomberg, justerare 

 

….......................................................................................... 

Håkan Svensson, justerare 

 


