Kallelse till Årsmöte Ringamåla Hembygdsförening 2021
Nissagården, den 20 juni, klockan 16.00.
På grund av den rådande Corona-pandemin kan det innebära, att du som medlem i
Ringamåla Hembygdsförening, inte har möjlighet att komma till årsmötet.
Vi behöver svar från dig dels om du kommer och dels för att ge dina synpunkter samt
godkänna de förslag som delgivits i kallelsen.
Även om du godkänner de förslag som finns nedan är det bra om du hör av dig. Då räknas
detta som en röst på stämman(poströst). Gäller naturligtvis om du inte tänker komma på
mötet.
Det går bra att ringa eller skicka e-post till:
Nils-Erik Svensson 0454-32 50 58, e-post: ne_svensson@hotmail.com eller
Marie Louise Elmgren 070-340 92 85, e-post: me@elmword.com.
Observera att vi behöver ditt svar senast den 15 juni för att det ska räknas in i röstningen.

DAGORDNING - mötet utgör samtidigt ett konstituerande möte.
1 Mötets öppnande
2 Styrelsen föreslår följande val för kvällen:
Tore Bengtsson, Ordförande
Marie Louise Elmgren, Sekreterare
Nils-Erik Svensson, Justeringsman
Kalle Karlsson, Justeringsman
3 Godkännande av dagordning
Styrelsens förslag är att denna dagordning godkännes.
4 Mötet stadgeenligt utlyst
Styrelsen har kallat genom mail till alla medlemmar. Till de som ej har mail skickas brev.
Dessutom har kallelsen lagts upp på föreningens hemsida.
Styrelsens förslag är att mötet är stadgeenligt utlyst.
5 Verksamhetsberättelse 2020 – Se bilaga
Verksamhetsberättelsen bifogas till kallelsen.
Styrelsens förslag är att verksamhetsberättelsen godkännes.
6 Ekonomisk berättelse 2020 – Se bilaga
Resultat och balansräkning bifogas till kallelsen.
Styrelsens förslag är att denna godkännes.
7 Revisionsberättelse – Se bilaga
Revisionsberättelse bifogas till kallelsen.
Styrelsens förslag är att denna godkännes.
8 Ansvarsfrihet för styrelsen
Förslaget är att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.
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9 Valberedningens förslag till föreningens funktionärer:
(Uno Alfredsson, Stig Svensson)
a. Styrelse
Val 1 år: Lars Berg, Cecilia Gustavsson, Per-Ove Olsson, Staffan Olsson,
Bengt Svensson, Nils-Erik Svensson.
Val 2 år: Tore Bengtsson, Kalle Karlsson, Lisbet Karlsson, Claire Sjöström,
Anna Svensson, Nils Svensson, Marie Louise Elmgren.
b. Revisorer 1 år: Lena Häggblad, Elisabeth Alfredsson.
c. Ordförande 2 år: Marie Louise Elmgren
d. Kassör 2 år: Anna Svensson
e. Sekreterare 2 år: Claire Sjöström
f. Valberedning 1 år: Uno Alfredsson, Stig Svensson och Inez Gustafsdotter
g. Firmatecknare var för sig;
Marie Louise Elmgren, Ordf.
Anna Svensson, Kassör
Förslaget är att ovanstående funktionärer godkännes.
10 Val av ombud till Blekinge Hembygdsförbunds årsmöte
Styrelsen föreslår; Staffan Olsson, Marie Louise Elmgren och Per-Ove Olsson.
Förslaget är att ovanstående godkännes som ombud.
11 Rapport från arbetet med renoveringsprojektet på Nissagården
Se verksamhetsberättelsen
12 Styrelsens förslag till verksamhet 2021:
a. Projekt på Nissagården
– Reparationer/iordningställande/tillbyggnad av Nissagården, huvudbyggnad, brygghus
och ladugård.
b. Tipspromenader
- Coronaanpassade tipspromenader i en slinga runt Nissagården, som tidigare år.
Beroende på sen planering kan de bli lite annorlunda och kanske på andra datum än
söndagarna i juli.
c. Byavandring
- Besök i Askaremåla och Elmta under augusti/september.
d. Tipsrunda med bil och visning av trakten
- I och med att vi inte får träffas så många tillsammans i år, föreslås en biltipsrunda
med möjlighet att köpa kaffe med dopp. I enlighet med Coronainstruktionerna.
e. Kyrkogårdsvandring
- Hembygdsföreningen/Kyrkan kommer i samarbete med Nässelfrossa att arrangera en
kyrkogårdsvandring (Per-Ove Olsson och Inez Gustafsdotter) och visning av biblar i
Ringamåla kyrka den 3 juli.
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f. Midsommarfirande/Ringamåladagen/Kulturnatten
Vi följer gällande hälsoriktlinjer för större möten under året och avvaktar därför
planering av ovanstående aktiviteter.
g. Iordningställande av en liten Gårdsbutik.
Styrelsen får i uppdrag att undersöka möjligheten att genomföra ett sådant projekt i
brygghuset alternativt i ladan.
Förslaget är att styrelsen får i uppdrag att genomföra ovanstående aktiviteter.

13 Ändring av årsavgift
På grund av inställd verksamhet under året och ökade omkostnader förslås en höjning av
årsavgiften från 50 till 100 kronor. Höjningen avser medlemsavgift från och med 2021.
Förslaget är att ovanstående godkännes.

14 Ersättningar
Reseersättning utgår med 18 kr/mil. Ordf./Kassör/Sekr. får 400 kr/år för telefonkostnader.
Samma ersättning som tidigare år.
Förslaget är att ovanstående godkännes.
15 Övriga frågor
Inga.
16 Avslutning
Ett extra stort tack till:
Inez Gustafsdotter, Ordförande, Per-Ove Olsson, Kassör, Eva Henriksson, Sekreterare
och Ulla Askmyren, Styrelseledamot och övriga Styrelseledamöter för ert fantastiskt fina
arbete och engagemang!

OBS
Om du tänker komma på årsmötet – glöm inte att anmäla dig.

/Styrelsen
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