
Protokoll fört vid Bromma Hembygdsförenings årsmöte den 6 mars 2017 i 
Ängbykyrkan 
 

1. Mötet öppnas 
Ordförande Barbro Bergman öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 
 

2. Kontroll av röstberättigade (genom cirkulationslista) 
För att kontrollera antalet röstberättigade sändes en cirkulationslista runt. Den 
upptar 124 personer. 

 
3. Val av ordförande vid årsmötet 

Arne Wennberg valdes till ordförande vid mötet. 
 

4. Val av sekreterare vid årsmötet 
Nils Ringstedt valdes till sekreterare. 

 
5. Val av två justeringsmän 

Till justeringsmän utsågs Inga-lill Löfgren och Rolf Jenninger. 
 

6. Konstaterande huruvida årsmötet är behörigen utlyst 
Mötet konstaterades behörigen utlyst. 

 
7. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 
 

8. Styrelsens berättelse 
Mötesordförande Arne Wennberg läste upp verksamhetsberättelsen. Inga 
kommentarer fördes fram. Berättelsen lades till handlingarna. 

 
9. Resultat- och balansräkning 

Arne Wennberg informerade om att föreningens överskott var 24067 kr, alltså 
något lägre än föregående år beroende på något lägre försäljning av föreningens 
trycksaker. Årsmötet beslutade efter diskussion att föreningen placerar kapitalet 
så att mer ränta kan erhållas. 

 
10. Revisorernas berättelse 

Arne Wennberg läste upp revisorernas berättelse med revisorernas förslag att 
styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet. 

 
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av årsmötet. 
 

12. Fastställande av årsavgift för 2018. Styrelsens förslag: 150 kr plus 50 kr för 
familjemedlem 
Årsmötet beslutade enligt förslaget. 

 
13. Fråga om kostnadsersättning till styrelseledamöter 

Ordförande förklarade att en schablonersättning utgår till personer, som i sina 
funktioner ådrar sig kostnader. Årsmötet tillstyrkte att ersättning lämnas. 
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14. Ändringar i Bromma Hembygdsförenings stadgar 

Arne Wennberg föredrog förslag till ändringar i Hembygdsföreningens stadgar. 
Årsmötet beslöt efter diskussion att ändring av stadgarna får ske på nästa 
årsmöte. I kommande vårprogram anges ett datum, 15 februari, när 
stadgeändringarna kan läsas på föreningens hemsida jämte annan information 
som skall finnas på årsmötet. 

 
15. Val av ordförande 

Valberedningens förslag att omvälja Barbro Bergman till ordförande tillstyrktes 

av mötet. 
 

16. Val av tre styrelseledamöter för två år 
Hans Wolf, Ulla-Britt Stegenberg och Håkan Thulin omvaldes för 2 år. 

 
17. Val av styrelsesuppleanter för 1 år 

Kent Edlund, Johan Iverus och Per Lundberg omvaldes. Inger Larsson nyvaldes. 
 

18. Val av två revisorer och en revisorssuppleant för 1 år 
Årsmötet omvalde Göran Rahlén och Lars Lundehed till revisorer. Tony Ruster 
nyvaldes till revisorssuppleant. 

 
19. Val av valberedning 

Ulla Broström och Tore Broström omvaldes. 
 

20. Övriga frågor 
Arne Wennberg förklarade på fråga om föreningens kapital att pengar i framtiden 
bland annat kan behövas om föreningen åter måste betala en mycket hög hyra för 
att använda lokalerna i Åkeshofs slott. Pengar behövs även till tryck av 
publikationer. 

 
21. Mötets avslutande 

Mötesordförande Arne Wennberg avslutade mötet. 
 
Vid protokollet 

  
Nils Ringstedt   Arne Wennberg 
Sekreterare   Mötesordförande 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Inga-lill Löfgren   Rolf Jenninger 

 


