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Äntligen kan vi lämna Corona-pandemin och öppna upp för nya och gamla aktiviteter. 

Midsommarfirandet och Ringamåladagen är bara två av de festligheter som vi alla längtat 

efter, och det blir mycket mer.  

Framför allt hoppas vi att du har möjlighet att delta på årsmötet!  

Under kaffepausen kommer Ann-Kristin och Leif Thuresson att sjunga och spela visor för oss. 

 
Väl mött! 

  

 

DAGORDNING - mötet utgör samtidigt ett konstituerande möte. 

§1 Mötets öppnande 

§2 Val av justeringsmän      

§3 Godkännande av dagordning   

§4 Mötet stadgeenligt utlyst 

Styrelsen har kallat till möte via hemsida, e-post och brev.  

§5 Verksamhetsberättelse 2021  

§6 Ekonomisk berättelse 2021  

§7 Revisionsberättelse  

§8 Ansvarsfrihet för styrelsen 

§9 Valberedningen ger förslag till ny- och omval:  

  (Uno Alfredsson, Inez Gustafsdotter, Stig Svensson) 

a. Styrelse  

Omval 1 år: Nils-Erik Svensson, Lars Berg, Per-Ove Olsson, Staffan Olsson. 

b. Nyval 1 år: efter Cecilia Gustafsson, Bengt Svensson.  

c. Revisorer  

Omval 1 år: Lena Häggblad. 

Nyval 1 år: efter Elisabeth Alfredsson. 

d. Valberedning 1 år: Uno Alfredsson, Stig Svensson och Inez Gustafsdotter. 

§10 Val av ombud till Blekinge Hembygdsförbunds årsmöte. 

       Förslag till omval: Per-Ove Olsson, Nils-Erik Svensson och Marie Louise Elmgren.   

§11 Rapport från arbetet med renoveringsprojektet på Nissagården.   

§12 Styrelsens förslag till verksamhet 2022 

§13 Projekt på Nissagården  

Utöver planerade reparationer/iordningställande/tillbyggnad av Nissagården, huvudbyggnad, 

brygghus och ladugård kommer vi öppna upp för gamla och nya aktiviteter under året.  

§14 Ersättningar  

Reseersättning utgår med 18 kr/mil. Ordf./Kassör/Sekr. får 400 kr/år för telefonkostnader. 

Samma ersättning som tidigare år.  

Ovanstående har under verksamhetsåret 2021 valt att inte utnyttja ersättningarna. 
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§15 Sammanslagning mellan Ringamåla Hembygdsförening och Bygdekommitté 

§16 Styrelsens förslag till revidering av Ringamåla Hembygdsförenings stadgar 

§17 Övriga frågor 

§18 Avslutning  

Ett extra stort tack till:  

Cecilia Gustafsson, Bengt Svensson och Elisabeth Alfredsson, för ert fina och ovärderliga 

arbete och engagemang i Hembygdsföreningen. Ett stort tack även till de övriga i styrelsen 

och de medlemmar som deltagit i många olika typer av aktiviteter. Utan er skulle det inte 

fungera! 

Meddela gärna om du kommer till årsmötet! 

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  

 

/Styrelsen 
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