Protokoll fört vid Länna hembygdsförenings Höstmöte
2016-10-23 i Morastugan
Per Pernholt hälsade alla välkomna till mötet, som samlade 26 personer.
1. Till ordförande för mötet valdes Per Pernholt och till sekreterare valdes Rune
Underskog.
2. Mötet förklarades stadgeenligt utlyst.
3. Till att justera protokollet jämte ordföranden valdes Kent Johansson och Barbro
Magnusson.
4. Föreningens tillgångar på banken är ca 250 000 kronor. Styrelsens förslag till
budget presenterades av kassören Kjell Björkhult. Den tar upp intäkter på 82 000
kronor och utgifter på 192 000 kronor. Underskottet föreslås balanseras mot
föreningens tillgångar. Medel för renovering av källarstugan har ansökts hos
Roslagens Sparbaksstiftelse.
Budgeten godkändes.
5. Till Föreningens ordförande för 2017 valdes Per Pernholt.
6. Till ordinarie ledamöter för 2017-18 valdes Kjell Björkhult, Susanna Bertilsson
och Åke Bertilsson
Kvarstående ledamöter för 2017 är Rune Underskog, Margareta Israelsson och Mikael
Andersson.
Till ersättare i styrelsen för 2017-18 valdes Ingrid Underskog och Åsa Stark.
Kvarstående ersättare för 2017 är Per E Johansson och Sune Gustavsson.
7. Till revisorer för 2016 valdes Göran Westerlund och Annika Norling.
Som suppleanter för dessa valdes Bo Lännevall och Lars Olof Hermansson.
8. Till valberedning för 2016 valdes: Ann-Marie Hassbring Johansson, Berit Elisson
och Marianne Karlsson.
9. Som ombud från föreningen till Stockholms läns hembygdsförbund anmälde
Lennart Tegenborg, Britt Marie Tegenborg och Pelle Signal intresse men för övrigt
gavs styrelsen i uppdrag att utse ombuden, när det meddelas tid och plats för mötet.
Vi har rätt att skicka sex personer.
10. Behandling av styrelsens förslag:
11. Bibi och Runar Lännevall har lämnat en motion om att bilda en planerings- och
utvecklingsgrupp för Kvarngården och hela Lännabygden. Mötet påpekade att
behandling av motioner ska, enligt stadgarna, behandlas på vårmötet. Styrelsen har
haft en inledande diskussion om motionen (se bilaga) och återkommer till vårmötet
med ett förslag till hantering.

12. Övriga frågor: Mötet påpekade att styrelsen enligt tidigare
föreningsmötesprotokoll ska kunna inbjuda intresserade till vissa styrelsemöten.
Styrelsen är medveten om detta.
Mötet efterlyste ett större engagemang från styrelsen i att ordna kulturella
evenemang.
13. Årets höstmöte förklarades avslutat.
Efter kaffepaus berättade Lennart Rosander från Stockholms länsmuseum om sitt
arbete med att dokumentera: ”Barn av sin tid – grundandet av hembygdsföreningar i
Stockholms län under hundra år”
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