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Protokoll fört vid årsmöte med Gothems Sockenförening den 6 mars 2021 
digitalt från Gothems Bygdegård. 

 
Närvarande i Bygdegården sockenföreningens styrelse bestående av: Ordförande: Christina Näslund,  
Sekreterare: Ulf Olofsson, vice ordförande: Maria Lööw, Thomas Johansson, Jane Wetterstrand, Susann 
Olofsson, Maria Lindvall, Consuelo Griggio, samt Kerstin Westberg kassör utan styrelseansvar. 
 
På länk via Zoom var ca 15 medlemmar uppkopplade. 
 

1. Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och utlyste en tyst minut för de 

medlemmar som avlidit under året. Därefter förklarade hon årsmötet öppnat. 

2. Till ordförande för årsmötet valdes Christina Näslund. 
 

3. Till sekreterare för årsmötet valdes Ulf Olofsson. 
 

4. Beslöts att röstlängden fastställes om behov uppkommer. 
 

5. Att jämte ordföranden justera protokollet och tillika vara rösträknare utsågs Consuelo Griggio 

och Susann Olofsson. 

6. Kallelsen och föredragningslistan godkändes. 
 

7. Christina Näslund presenterade verksamhetsberättelsen för 2020 och kassören Kerstin 

Westberg redogjorde för föreningens ekonomi. Årsredovisningen lades med godkännande till 

handlingarna. 

8. Revisor Lena Gardelin föredrog 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 43´771 kronor och 59 öre enligt den fastställda resultat- och 

balansräkningen    balanseras i ny räkning. 

12. Inga förslag eller framställningar hade inkommit till styrelsen. 
 

13. Jane Wetterstrand redogjorde för förslaget till budget och verksamhetsplan för år 2021, 

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. Då valberedningen inte lyckats hitta någon som i dagsläget är villig att ta på sig 

ordförandeposten i Sockenföreningen beslutar årsmötet att styrelsen tills vidare, 

gemensamt ansvarar för Sockenföreningens frågor, det beslutas även att ett nytt årsmöte 

ska hållas i augusti 2021 för att då förhoppningsvis kunna lösa frågan om en ny 

ordförande.  

16. Till styrelseledamöter på två år omvaldes Consuelo Griggio samt nyvaldes Lena Gardelin, 

Emma Jansson och Ole Robertsson, efter Susann Olofsson, Maria Lindvall och Ulf Olofsson 

som avsagt sig omval. I styrelsen kvarstår, Maria Lööw, Thomas Johansson och Jane 

Wetterstrand ytterligare ett år. 
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17. Då Kerstin Westberg som avsagt sig omval som kassör, och valberedningen inte lyckats 

hitta någon som vill ta på sig ansvaret för sockenföreningens ekonomi i nuvarande läge 

beslutar årsmötet att även frågan om ekonomin tills vidare ska skötas av styrelsen 

gemensamt, tillsättandet av en ny kassör hoppas valberedningen kunna lösa till det extra 

årsmötet i augusti. 

18.  Till revisorer för ett år nyvaldes Bengt Jönsson och omvaldes Lars Persson, 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 Gunnar Norrby. 

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

Pettersson, Bengt Karlsson, Wide Pettersson och Jan Johansson, 

samt nyval av Oscar Wetterstrand. 

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

Marknader och Fester: Dom båda sektionerna slås ihop till en, till sektionen väljes Maria Lindvall, 

Leif Nilsson, Susann Olofsson, Christina Näslund, Kerstin Westberg, Consuelo Griggio och Jane 

Wetterstrand tillsammans med styrelsen att ingå. 

Sockenboken: Då sockenboken (troligen) är färdigskriven, lägges sektionen vilande. 
 

Hemsidan: Omval av Håkan Hedman. 
 

Nyinflyttade: Styrelsen får fortsatt i uppdrag att ansvara för informationen till nyinflyttade. 
 

Bygdegården: Omval av Leif Nilsson och Erik Persson. 

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 2022 skall vara oförändrad 175:- för enskild medlem och 275:- för 

familj. 
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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. Ingen motion eller skrivelse hade inlämnats till årsmötet. 

 

25. Lotta Landerholm berättar lite allmänt om Hembygdsförbundets funktion och intressen. 

26. Till valberedning omvaldes Gunnar Norrby, sammankallande och Tommy Jakobsson 

samt nyvaldes Janne Näslund och Lotta Landerholm, Bengt Jönsson avgår. 

 

27. Övriga frågor 

-Tommy Jakobsson från valberedningen ställer frågan till Årsmötet om Sockenföreningens 
ordförande måste vara fast boende på Gotland. 

Stadgarna i Sockenföreningen säger att styrelsen ska bestå av medlemmar i Sockenföreningen, 
därmed är det fritt att tolka frågan om fast boende på ön, men Årsmötet föreslår att ansvarig 
firmatecknare i Sockenföreningen för enkelhetens skull bör finnas tillgänglig för hantering och 
attest av fakturor och dokument, i samarbete med styrelsen. 

-Janne Näslund tar upp frågan om arvode till styrelsen, då den världsberömda pandemin som 
härjat har gjort att 2020 års styrelse ej kunnat utnyttja arvodet på 5000:- under året, som brukat 
användas för en gemensam middag på restaurang, Janne Näslund föreslår att arvodet ska kunna 
utnyttjas av 2020-års styrelse och kassör när läget tillåter detta i framtiden, årsmötet bifaller 
förslaget.  
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28. Ordföranden förklarade årsmötet avslutat. 
 

Christina Näslund välkomnar nya styrelse och sektionsmedlemmar och avtackade avgående styrelse 

och sektionsmedlemmar, samt tackade Sockenföreningens medlemmar som deltog och avslutade 

sedan Årsmötet. 

 

 
Vid protokollet: 

 
 

Ulf Olofsson 

 

 
Justeras: 

 

 
Christina Näslund 

Ordförande 

 
 

 
Susann Olofsson Consuelo Griggio 
Justerare                                                                Justerare 
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