
Protokoll fört vid årsmöte med Gothems Sockenförening den 2016-03-06 i 
Gothems Bygdegård. 

 
§ 1 Årsmötet öppnades av ordförande, Christina Näslund 
 
§ 2. Till ordförande för årsmötet valdes Gerty Holmstedt 
 
§ 3 Till sekreterare för mötet valdes Britta Stridh 
 
§ 4 Beslöts att avvakta med att upprätta röstlängd tills detta skulle visa sig 
nödvändigt. 
 
§ 5 Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Gerhard Johansson och 
Leo Lövdahl. Dessa skulle tillika fungera som rösträknare. 
 
§ 6. Kallelsen och föredragningslistan till årsmötet godkändes. 
 
§ 7. Christina Näslund redogjorde för aktiviteterna som anordnats under året.  
Däribland kan nämnas att föreningen erhållit 12.000 kr i EU-bidrag för skötsel av 
Fjärdinge änge och där hade man, förutom arbetsdagar, haft flera fester och 
myskvällar. 
 
Tredje delen av sockenboken kommer att släppas den 3 juni.   
 
Länsteatern hade gjort ett gästspel i Bygdegården med ”Ensam men tillsammans”, 
och Ann-Marie Lindahl hade hållit föredrag om ”Glädjen i vardagen”. 
 
Byggnadssektionen hade erhållit 30.000 kr i EU-bidrag för reparation av Spängarn. 
 
Sockenpub hade anordnats två gånger i Bygdegården och hade haft stor 
uppslutning. 
 
Marknadssektionen hade fått in 15.000 kr i intäkt från julmarknaden och 
festsektionens intäkter uppgick till hela 40.000 kr. 
 
Gerhard Johansson redogjorde för syföreningens status. Verksamheten upphörde 
den 1 januari 2016 och föreningens behållning, kr 75.999:37, överförs till 
Sockenföreningen för att användas till Bygdegården enligt syföreningens önskan 
 
Kerstin Westberg hänvisade till att räkenskaperna för året skickats ut till samtliga och 
att resultatet, kr 74.049, föreslås balanseras i ny räkning. 
 
§ 8. Lena Gardelin läste upp revisorernas berättelse för Sockenföreningen och 
Gerhard Johansson för syföreningen. 
 
§ 9. Beslöts att fastställa resultat- och balansräkningen. 
 
§ 10. Beslöts ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 
 
§ 11. Beslöts balansera årets vinst enligt den fastställda resultat- och 
balansräkningen i ny räkning. 
 
§ 12. Inga förslag eller framställningar hade inkommit till styrelsen. 
 
§ 13. Susann Olofsson redovisade verksamhetsplanen för 2016. Leo Lövdahl 
informerade om den kommande delen av sockenboken. 



 
§ 14. Beslöts att styrelsen får disponera 5.000 kr per år som ersättning för sitt arbete. 
Inget arvode utgår till revisorerna. 
 
§ 15. Christina Näslund omvaldes som styrelseordförande på ett år. 
 
§ 16. Val av styrelseledamöter: 
Tommy Jakobsson, Jane Wetterstrand och Bengt Jönsson omvaldes på 2 år. 
Kvar i styrelsen ännu ett år är Susann Olofsson, Ulf Olofsson, Kenneth Jakobsson 
och Maria Lindvall. 
 
§ 17. Kerstin Westberg omvaldes på ett år som kassör utan styrelseansvar. 
 
§ 18. Lars Persson och Lena Gardelin omvaldes som revisorer och Britt-Marie 
Björklund och Torsten Andersson omvaldes som revisorssuppleanter, samtliga  på 
ett år. 
 
§ 19. Val av ansvariga till sektioner på ett år: 

a) Byggnads- och underhåll: omval av Tommy Jakobsson, sammankallande, 
Johnny Johansson, Olav Lindahl och Åke Gustavsson 
Inom sektionen som kommitté för Fjärdinge änge nyvaldes Lasse Olander, 
sammankallande, och omvaldes Kristoffer Lindby, Kaj Wahlgren och Bengt 
Karlsson. Och som kommitté för Sojdet omvaldes Olav Lindahl, 
sammankallande, Göran Pettersson, Bengt Karlsson, Vide Pettersson, 
Gunnar Norrby och Jan Johansson. 

b) Marknader: nyval av Leif Nilsson, sammankallande, och omval av Renée 
Kjerrbom 

c) Fester: omval av Jane Wetterstrand, sammankallande, och Christina Näslund 
d) Sockenboken: omval av Gunilla Carlson 
e) Hemsidan: omval av Håkan Hedman 
f) Nyinflyttade: omval av Åsa Karlsson och Rie Öberg 
g) Bygdegården: omval av Gunvor Ohlander och Leif Nilsson 

 
§ 20. Som ordinarie ombud på ett år vid Hembygdsförbundets och 
Bygdegårdsdistriktets årsmöten omvaldes Christina Näslund. En suppleant utses 
senare av styrelsen. 
 
§ 21. Som ombud i Gothems Avloppsföretag omvaldes Ulf Olofsson som ordinarie 
och Olav Lindahl som suppleant på ett år. 
  
 § 22 Beträffande idrottsplatsen råder oklarhet om vem som äger marken. Detta 
måste först klargöras av styrelsen. Driftskostnaden är 12.000 kr per år och betalas av 
Sockenföreningen, som också lånar ut gräsklipparen utan kostnad Eventuellt 
kommer idrottsföreningen att läggas ner och i så fall går äganderätten till 
bastubyggnaden över till Sockenföreningen. Marken arrenderas av idrottsföreningen 
för 500 kr per år. Beslöts uppdra åt styrelsen att, när man vet hur ägarförhållandet är, 
förhandla med idrottsföreningen med Gothembornas bästa för ögonen. 
 
§ 23. Vid årsmötet 2015 föreslogs att avgiften för 2016 skulle höjas från 150 kr  till 
175 kr/år för enskild medlem och från 250kr  till 275 kr/år för familj. Detta beslutades 
nu samt att avgiften för år 2017 ska vara oförändrad. 
 
§ 24. Beslöts att hyran för Bygdegården ska vara oförändrad. 
 
§ 25. Inga motioner eller skrivelser hade inkommit. 
 



§ 26. Christina Näslund meddelade att Gotlands Hembygdsförbund fyller 80 år i år 
och Sveriges Hembygdsförbund fyller 100 år. Vidare meddelade hon att det ska 
hållas Alltingsdagar i Roma Kungsgård. 
 
§ 27. Som valberedning omvaldes Åsa Karlsson, sammankallande, Gunnar Norrby 
och Leif Nilsson. 
 
§ 28. Christina Näslund meddelade att Prästladugården ska säljas. Socken-
föreningens kontrakt går ut i år och förhandlingar pågår. 
 
På gång i Gothem kommer i fortsättningen endast att finnas på hemsidan. 
För att de som saknar dator ska kunna ta del av utbudet kommer några exemplar att 
läggas i lådan vid anslagstavlan vid Bygdegården samt vid Brandboden. 
 
§ 29. Då inga fler frågor anmäldes avslutades mötet och deltagarna trakterades med 
kaffe och överblivna godsaker från Kaffikalaset. 
 
Vid protokollet 
 
 
Britta Stridh 
 
 
Justeras: 
 
 
Gerty Holmstedt 
ordförande 
 
 
Gerhard Johansson   Leo Lövdahl 


