Protokoll fört vid Länna hembygdsförenings Höstmöte
2014-10-26 i Morastugan
Per Pernholt hälsade alla välkomna till mötet, som samlade ca 30 personer.
1. Till ordförande för mötet valdes Per Pernholt och till sekreterare valdes
Rune Underskog.
2. Mötet förklarades stadgeenligt utlyst.
3. Till justeringsmän valdes Britt-Marie Söderberg Tegenborg och Jonas
Ernfridsson.
4. Något budgetförslag presenterades inte och frågan bordlades.
5. Till Föreningens ordförande för 2015 valdes Per Pernholt.
6. Till ordinarie ledamöter för 2015-16 valdes: Kjell Björkhult och Susanna
Bertilsson och för 2015 Marie-Charlotte Falner.
Kvarstående ledamöter för 2015 är: Rune Underskog, Georg Ågren och
Margareta Israelsson.
Till ersättare i styrelsen för 2015-16 valdes: Ingrid Underskog och Mikael
Andersson. Kvarstående ersättare för 2015 är: Per E Johansson och Sune
Gustavsson.
7. Till revisorer för 2015 valdes: Göran Westerlund och Emil Österman.
Som suppleanter för dessa valdes: Annika Norling och Bo Lännevall
8. Till valberedning för 2014 valdes: Ann-Marie Hassbring Johansson, Berit
Elisson och Björn Roman.
9. Som ombud från föreningen till Stockholms läns hembygdsförbund
anmälde Lennart Tegenborg intresse men för övrigt gavs styrelsen i uppdrag
att utse ombuden, när det meddelas tid och plats för mötet. Vi kan skicka
maximalt sex personer.
10. Styrelsen informerade om de diskussioner som förts om förvaltningen av
Morastugan. Runar Lännevall läste upp en skrivelse från honom och Bibi
Lännevall. Den gick ut på att vi ska göra ett nytt försök att engagera Morabor

och skapa intresse för aktiviteter i, och underhåll av, Morastugan. Pelle
Signal har föreslagit att det författas en information att dela ut i alla lådor i
grannskapet. Styrelsen arbetar vidare i den riktningen.
Det kommer sannolikt bli nya möjligheter att söka statliga bidrag för
underhåll av hembygdsgårdar.
11. Övriga frågor:
Pelle Signal hälsade från Ann-Marie Söderman, som inte orkade delta i
mötet. Han uppmanades att skicka en hälsning tillbaka från mötet.
Efter samtal vi kaffeborden avslutades dagen med att Tommy Richardson
berättade och visade bilder från valda delar ur boken Mora och Mörtsunda –
två byar i Länna socken i Roslagen.
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