Protokoll fört vid Länna hembygdsförenings Höstmöte
2013-10-27 i Morastugan
1. Ordföranden hälsade alla välkomna till mötet, som samlade ca 40 personer.
2. Till ordförande för mötet valdes Per Pernholt och till sekreterare valdes Rune
Underskog.
3. Mötet förklarades stadgeenligt utlyst.
4. Till justeringsmän valdes Ing-Britt Jansson och Jonas Ernfridsson.
5. Budgetförslaget för 2014 omsluter 86 000 kr, se bilaga. Styrelsens avsikt är att
satsa på underhållet av Kvarngården.
Budgeten godkändes.
Val:
6. Till Föreningens ordförande för 2014 valdes Per Pernholt.
7. Till ordinarie ledamöter för 2014-15 valdes: Rune Underskog, Margaretha
Israelsson och Eva Hasselblad.
Kvarstående ledamöter för 2014 är: Fritz Andersson, Georg Ågren och Lars-Olof
Hermansson.
Till ersättare i styrelsen för 2014-15 valdes: Per E Johansson och Sune
Gustavsson. Kvarstående ersättare för 2014 är: Kjell Björkhult och Ingrid
Underskog.
8. Till revisorer för 2014 valdes: Göran Westerlund och Emil Österman.
Som suppleanter för dessa valdes: Annika Norling och Bo Lännevall
10. Till valberedning för 2014 valdes: Ann-Marie Johansson, Berit Elisson,
Mikael Andersson och Björn Roman.
11. Som ombud från föreningen till Stockholms läns hembygdsförbund fanns inga
förslag.
Mötet gav styrelsen i uppdrag att utse dessa. Vi kan skicka maximalt sex personer.
12. Styrelsen informerade om de större åtgärder som gjorts under 2013:
Vid Kvarngården har det tagits ned träd i ån för att skona stengrunder från
inväxning av rötter och risken för skador på kvarnen av nedfallande träd.
Vägskyltning till Kvarngården har ordnats av Trafikverket, från Bergshamravägen
till Bergshamra byväg, till en kostnad av ca 17 000 kr. För detta har vi beviljats 10
000 kr av Roslagens Sparbanks Stiftelse.
Lännasmycket - ursprungligen formgivet av Gustav Mörnberg i Wettershaga - i
silver finns nyproducerat och säljs för 300 kr.

Övriga frågor:
13. Mötet riktar ett tack till Tommy Eriksson som producerat årets Lännabygden.
Mötet skickar också en hälsning till Ann-Marie Söderman som inte hade hälsan att
vara med idag.
14. Ordföranden avslutade mötet och tackade mötesdeltagarna för aktiv
medverkan och avgående styrelsemedlemmen Bengt Norling med en blomma för
engagerat styrelsearbete.
Efter samtal vi kaffeborden avslutades dagen med att Michael Blom underhöll med
ett mycket uppskattat program med historier och visor om och av Ferlin, Taube,
Albert Engström och andra roslagsprofiler.
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