Protokoll fört vid Länna hembygdsförenings Vårmöte 2018-05-13 i
Mjölnarstugan, Kvarngården
Föreningens vice ordförande Mikael Andersson hälsade alla välkomna till mötet, som
samlade 37 personer.
1. Till ordförande för mötet valdes Mikael Andersson och till sekreterare valdes Susanna
Lundberg.
2. Mötet förklarades stadgeenligt utlyst.
3. Till att justera protokollet jämte ordföranden valdes Sune Gustavsson och Kent
Johansson.
4. Verksamhetsberättelsen delades ut och föredrogs av sekreterare Rune Underskog.
Verksamhetsberättelsen finns även att läsa på föreningens hemsida (www.lhbf.se).
5. Resultat- och balansrapport delades ut och föredrogs av kassör Kjell Björkhult.
Intäkterna utgörs av medlemsavgifter, bidrag, bokförsäljning samt evenemang som
midsommarfirande, konstnärsveckor och julmarknad. Kostnaderna består av inköp i
samband med evenemangen, drift av Kvarngården och Morastugan samt externa
kostnader (försäkringar, kontorsmateriel, trycksaker etc.). Resultatrapporten visar ett
underskott på 116 867 kr. Det negativa resultatet påverkades av att bidrag från
Länsstyrelsen för renovering av byggnader betalats ut först efter årsskiftet 2018.
Revisionsberättelsen föredrogs av revisor Annika Norling. Den avslutades med en
rekommendation att styrelsen kunde beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen.
6. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
7. Behandling av styrelsens förslag
 Antagande av nya stadgar
Vid en andra omröstning antogs de nya stadgar som styrelsen föreslog på höstmötet
2017 och som funnits att läsa på föreningens hemsida (www.lhbf.se).
 Årsavgift för 2019
I enlighet med de nya stadgarna behandlas årsavgiften för nästkommande år i
fortsättningen på höstmötet.
 Pågående och kommande verksamhet
I Morastugan ska den östra gaveln få ny panel, fönsterfoder och hängrännor, vilket
finansieras med ett tilläggsbidrag från Länsstyrelsen.
I Kvarngården ska jordkällaren putsas. Efter bidrag från Roslagens Sparbanks Stiftelser
har brand- och elsäkring av mjölnarstugan och scenhuset påbörjats. Utelamporna tänds
numera automatiskt när mörkret faller. Övrigt ska taket på båthuset bytas, och
vindskyddet har föreslagits ägaren Norrtälje Kommun att flytta till bakom
tombolaboden.


Mannerfeldska stiftelsen som rör Länna har döpts om till Länna kyrkbys naturoch miljöstiftelse.
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8. Inga motioner har inkommit till styrelsen.
9. Övriga frågor
 Representanter efterfrågas till Riala hembygdsförenings dukningstävling som äger
rum på hembygdsfesten i Snåret i augusti.


År 2022 firar Norrtälje 40 år, Bibbi Lännevall föreslår föreningens delaktighet i
planeringen av firandet.



Den nya layouten för Lännabygden uppskattas.



Föreningens två cyklar som har stått i kvarnkammaren, har renoverats av Bengt
Norling och ställs ut under sommaren, tillsammans med en cykel lånad från
Kapellskär.



Planering för midsommar måndag 14 maj kl.18 i mjölnarstugan.



Byvandring i Grovsta lördag 19 maj kl.13, samling vid Blåbandslokalen.

10. Ordförande Mikael Andersson avslutade mötet kl.14.50.
Efter att kaffe och fikabröd intagits, höll Gunno Elisson föredrag om Knupvarvet i
Bergshamra. Varvet startades av Gunnos far och farbror, och drivs nu av hans brorson.
Gunno visade fotografier och berättade om sin släkt och varvets historia.

Vid protokollet: ____________________
Susanna Lundberg

Justeras: _______________________
Sune Gustavsson

Ordförande: ________________________
Mikael Andersson

__________________________
Kent Johansson
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