Protokoll fört vid årsmöte med Gothems Sockenförening den 7 mars 2020
I Gothems Bygdegård
Närvarande ca 50 medlemmar

1.

Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och utlyste en tyst minut för de
medlemmar som gått bort under året. Därefter förklarade hon årsmötet öppnat.

2.

Till ordförande för mötet valdes Lillemohr Lindby

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 Astrid Liljegren och
Jan Näslund

6.

Kallelsen och föredragningslistan godkändes

7.

Christina Näslund presenterade verksamhetsberättelsen för 2019 och kassören Kerstin
Westberg redogjorde för föreningens ekonomi. Årsredovisningen lades med godkännande till
handlingarna.

8.

Då ingen av revisorerna var närvarande föredrog Bengt Jönsson revisionsberättelsen. Den lades
med godkännande till handlingarna.

9.

Resultat- och balansräkningen fastställdes.

10. Mötet beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och kassören ansvarsfrihet för det gångna året.
11. Beslöts att årets vinst på 40.690:03 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 Jane Wetterstrand och Maria Lööw och nyvaldes
Thomas Johansson efter Bengt Jönsson som avsagt sig omval. I styrelsen kvarstår Susann
Olofsson, Ulf Olofsson, Consuelo Griggio, Maria Lindvall 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 Maria Lööw, sammankallande, Magnus Åhlén, Tommy
Jakobsson, Åke Gustavsson, Kenneth Jakobsson och Carina Lindholm Tengqvist.
Fjärdinge änge: Omval av Kristoffer Lindby, sammankallande, Kaj Wahlgren och Bengt
Karlsson och nyval av Gunnar Norrby efter Gunnar Hermansson som
avsagt sig omval.
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 Leif Nilsson och Christina Näslund och nyval av Kenneth Jakobsson efter
Reneé Kjerrbom.
Fester: Styrelsen får fortsatt i uppdrag att ansvara för festerna och att engagera och utse
ansvariga.
Sockenboken: Omval av Gunilla Carlson
Hemsidan: Omval av Håkan Hedman
Nyinflyttade: Styrelsen får fortsatt i uppdrag att ansvara för informationen till nyinflyttade.
Bygdegården: Omval av Leif Nilsson och nyval av Erik Persson. Gunvor Ohlander kvarstår tills
vidare.
Filmer: Omval av Lotta Landerholm och 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 2021 skall vara oförändrad 175:- för enskild medlem och 275:- för
familj
23. Styrelsen hade tagit fram följande förslag till ny prislista för Bygdegården
PRISLISTA fr o m 2020-04-01 Gothem Bygdegård
Hela bygdegården
1 dag 1 000:2 dagar 1 700:3 dagar 2 400:Kvällen före för iordningställande 400:Medlemmar 15% rabatt

Köket
1 dag 400:2 dagar 700:3 dagar 1 000:Medlemmar 15% rabatt
Gothems föreningar har 50 % rabatt vid kulturella evenemang, friskvård samt vid
årsmöten.
Videokanonen 250:Bord 25:-/st gäller 1 dag
Stolar 5:-/st gäller 1 dag
Tält 200:-/st gäller 1 dag
Grill 100:- gäller 1 dag
Porslin och bestick enl. överenskommelse.
Förslaget godkändes
24. En motion hade inlämnats av Lotta Landerholm, Åsa Karlsson och Dan Friström. De föreslår att
Gothemdagen 2020 firas i och vid Prästladugården istället för vid Bygdegården.
Som skäl anges bland annat möjligheten att högtidlighålla att Prästladugården nu är i
sockenföreningens ägo, att besökare kan ta del av hela museet och att museiföremålen inte
behöver flyttas till Bygdegården och att det dessutom är en vacker lokal och plats.
Styrelsen föreslår avslag på motionen med följande motivering:
De senaste åren har Gothemdagen genomförts vid Bygdegården, vilket styrelsen sett
som väldig praktiskt, av flera anledningar. I bygdegården finns närhet till kök och utrustning som
grillar, bord och stolar med mera. det är gott om parkeringsplatser och det finns gott om plats
och inarbetade rutiner för ponnyridning och försäljning av olika alster. Viktigt argument för att
vara vid bygdegården är även att det finns toaletter i bygdegården, som en bekvämlighet för
både besökare och utställare.
Efter diskussion beslutades att tillsätta en grupp som får i uppdrag att undersöka
förutsättningarna för att flytta Gothemdagen till Prästladugården och lämna förslag till var och
hur dagen skall organiseras i fortsättningen. Lotta Landerholm, Åsa Karlsson och Sandra
Törneman valdes att utgöra den gruppen. I avvaktan på deras arbete kommer årets
Gothemdag att förläggas till Bygdegården.
Därmed ansågs motionen vara besvarad.
25. Ingen speciell information från Gotlands Hembygdsförbund och Gotlands Bygdegårdsdistrikt
fanns att redovisa.
26. Till valberedning omvaldes Gunnar Norrby, sammankallande, och Tommy Jakobsson och
nyvaldes Bengt Jönsson.

27. Övriga frågor
Christina Näslunds informerade om att det finns önskemål från en del att få På gång på papper.
Styrelsen skall se till att den finns att hämta sista fredagen i månaden i brevlådan utanför
bygdegården.
Susann Olofsson bad dem som inte fått inbjudan på mailen men vill ha det att lämna sin
mailadress .
Lotta Landerholm informerade om Prästladugården och tankar om användningen men också
om behovet av renoveringar i byggnaden och genomgång och sortering av de föremål och
dokument som finns där.
28. Ordföranden förklarade årsmötet avslutat.
Christina Näslund avtackade Bengt Jönsson och Kenneth Jakobsson för deras arbete i styrelsen och
valberedningen och överlämnade blommor. Gunnar Hermansson och Reneé Kjerrbom kommer att
avtackas vid senare tillfälle.
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