
Protokoll fört vid årsmöte med Gothems Sockenförening den 2 mars 2019  

I Gothems Bygdegård 

Närvarande ca 40medlemmar 

1.  Årsmötet öppnades av ordföranden  

2. Till ordförande för mötet valdes Gerty Holmstedt 

3.  Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson 

4. Beslöts att röstlängden fastställes om behov uppkommer. 

5. Att jämte ordföranden justera protokollet och tillika vara rösträknare utsågs Leo Lövdahl  och 

 Gunnar Norrby 

6. Kallelsen och föredragningslistan godkändes 

7. Christina Näslund presenterade verksamhetsberättelsen för 2018 och kassören Kerstin 

 Westberg redogjorde för föreningens ekonomi. Verksamhetsberättelsen lades med 

 godkännande till handlingarna. 

8. Då ingen av revisorerna var närvarande föredrog Bengt Jönsson revisionsberättelsen. Den lades 

 till handlingarna. 

9. Resultat- och balansräkningen fastställdes. 

10. Mötet beslutade att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna året. 

11. Beslöts att årets vinst på 55 201:53 enligt den fastställda resultat- och balansräkningen 

 balanseras i ny räkning 

12. Inga förslag eller framställningar hade inkommit till styrelsen 

13. Christina Näslund redogjorde för förslaget till budget och verksamhetsplan för år 2019. Den 

 lades med godkännande till handlingarna 

14.  Beslöts att styrelsen som tidigare får disponera 5000 kr som ersättning till styrelsemedlemmarna 

 och revisorerna för deras arbete 

15. Till ordförande för ett år omvaldes Christina Näslund 

16. Till styrelseledamöter på två år omvaldes Susann Olofsson, Ulf Olofsson, Consuelo Griggio och 

 Maria Lindvall. I styrelsen kvarstår Bengt Jönsson, Jane Wetterstrand och Maria Lööw 

 ytterligare ett år. 

17.  Till kassör för ett år, utan styrelseansvar, omvaldes Kerstin Westberg 

18.  Till revisorer för ett år omvaldes Lena Gardelin och Lars Persson och till revisorssuppleanter 

 omvaldes Britt-Marie Björklund och Torsten Andersson 



19. Val till de olika sektionerna på ett år: 

 Byggnad och underhåll: Omval av Magnus Åhlén, Tommy Jakobsson, Åke Gustavsson och 

 Kenneth Jakobsson. Nyval av Carina Lindholm Tengqvist och Maria Lööw, sammankallande och 

 representant för styrelsen.  

 Fjärdinge änge: Omval av Kristoffer Lindby, sammankallande, Kaj Wahlgren, Bengt 

  Karlsson och Gunnar Hermansson 

 Sojdet: Omval av Olav Lindahl, sammankallande, Gunnar Norrby, Göran 

  Pettersson, Bengt Karlsson, Wide Pettersson och Jan Johansson 

 Prästladugården: Omval av Magnus Åhlén, sammankallande, och Bengt Karlsson 

 Marknader: Omval av Reneé Kjerrbom och Leif Nilsson och nyval av Christina Näslund 

 Fester: Utgår som sektion. Styrelsen tar ansvar för festerna och att engagera medhjälpare vid 

 de olika tillfällena. Styrelsen ser gärna att de som är intresserade av att hjälpa till hör av sig. 

 Sockenboken: Omval av Gunilla Carlson 

 Hemsidan: Omval av Håkan Hedman 

 Nyinflyttade: Utgår som sektion. Styrelsen får i uppdrag att ta vara på och vidareutveckla det 

 arbetet som gjorts. 

 Bygdegården: Omval av Gunvor Ohlander, sammankallande, och Leif Nilsson 

 Filmer: Omval av Lotta Landerholm, sammankallande, och nyval av Håkan Hedman. 

20. Styrelsen får i uppdrag att utse ombud till årets förbundsstämmor med Hembygdsförbundet och 

 Bygdegårdsdistriktet.  

21. Som ombud i Gothems Avloppsföretag för ett år omvaldes Ulf Olofsson med Olav Lindahl som 

 suppleant. 

22.  Beslöts att årsavgiften för år 2020 skall vara oförändrad 175:- för enskild medlem och 275:- för 

 familj 

23. Beslöts att hyran för Bygdegården skall vara oförändradmed ett tillägg. Den som hyr 

 bygdegården ett dygn och vill få använda den också en kväll eller förmiddag i anslutning till det 

 får göra det mot en kostnad av 400 kr. Styrelsen får i uppdrag att utvärdera och återrapportera 

 vid nästa årsmöte hur uthyrningsreglerna har fungerat. 

24. Inga motioner eller skrivelser hade lämnats in 

25. Ingen speciell information från Gotlands Hembygdsförbund och Gotlands Bygdegårdsdistrikt 

 fanns att redovisa. 

26. Till valberedning omvaldes Kenneth Jakobsson, sammankallande, och Tommy Jakobsson och 

 nyvaldes Gunnar Norrby. 



27.  Övriga frågor 

Gunnar Norrby informerade om  

 att Sportfiskarna lämnat ett förslag som innebär att en stor del av det kustnära fisket skulle 

förbehållas sportfiskarna och därmed skulle husbehovsfisket för övriga starkt begränsas. 

Styrelsen fick i uppdrag att sammanställa en protest skrivelse från sockenföreningen till Havs- 

och Vattenmyndigheten, gärna tillsammans med LRF. 

Christina Näslunds information 

 Den 16 mars är det städdag i Bygdegården, endast för kvinnor. Den avslutas med en fest på 

kvällen. 

 På Länsteatern ges föreställningen Anna o Jakob Dubbe. Christina skickade runt en lista där 

den som är intresserad av att gå med på teatern kan skriva sitt namn och förslag på datum. 

Sedan kommer en gemensam bokning att göras. 

 Det pågår ett arbete tillsammans med Uppsala universitet med att ta fram en ny Gothem-

karta med sevärdheter och också företag i socknen. En 8-sidig broschyr skall också tas fram. I 

den kan företagare få beskriva sin verksamhet mot en avgift av 300:-/år. 

 22 mars planeras Pub med Tacos 

 Styrelsen ville veta hur medlemmarna tycker att information skall gå ut för ett få fler och 

gärna nya att engagera sig. De som var med på årsmötet ansåg att det behövs flera olika 

vägar. Vissa tycker att det är bra med mail och lappar i brevlådan. Ett annat förslag var en 

sms-grupp där olika meddelanden kan skickas ut till telefonen. Håkan Hedman lovade att 

undersöka den möjligheten. Dessutom framhölls att det är viktigt att helt enkelt fråga dem 

som inte redan är engagerade. 

Christina Näslund avtackade Åsa Karlsson, Rie Öberg och Jane Wetterstrand för arbetet i de sektioner 

som nu lagts ner och överlämnade blommor. 

28. Ordföranden förklarade årsmötet  

Vid protokollet 

 

Gunilla Carlson 

 

Justeras 

 

Gerty Holmstedt  

Ordförande 

 

Leo Lövdahl   Gunnar Norrby 


