
      Bromma Hembygdsförening 
           

 Protokoll fört vid Bromma Hembygdsförenings årsmöte den 27 maj 2021 
i Abrahamsbergskyrkan. 

 

Som inledning på årsmötet  berättade Inger Larsson inspirerande om en mängd platser att 
upptäcka i Bromma.  

1. Mötet öppnas 
Ordförande Inger Larsson öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 

2. Kontroll av röstberättigade genom närvarolista 
För att kontrollera antalet röstberättigade sändes en närvarolista runt. Den upptar 16 
personer 

3. Val av ordförande vid årsmötet 
Arne Wennberg valdes till ordförande vid mötet 

4. Val av sekreterare vid årsmötet 
Ulla-Britt Stegenberg valdes till sekreterare 

5. Val av två justeringsmän 
Till justeringsmän valdes Eva Klaman och Staffan Elinder 

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

7. Godkännande av föreslagen dagordning 
Dagordningen godkändes. 

8. Styrelsens berättelse 
Mötesordförande Arne Wennberg noterade att verksamhetsberättelsen för 2020 finns i 
Brommaboken 2021 som skickats ut till alla medlemmar. Ordförande tog bl. a. upp att vi gett 
ut två böcker under verksamhetsåret samt att vi har avgett ett flertal yttrande i planfrågor.  
Föreningen har rapporterat ett antal fornlämningar som Riksantikvarieämbetet har tagit upp 
i appen ”Fornsök”. Berättelsen lades till handlingarna. 

9. Resultat- och balansräkning 
Resultat- och balansräkning för 2020 delades ut till alla. Vid förra årsmötet beslöts att 
utgivning av böcker inte längre skulle belasta kontot reserverade medel utan i stället 
bokföras som en utgift i den löpande verksamheten. Detta har nu skett och det förklarar att 
vi under år 2020 redovisar ett underskott i resultatet. Årsmötet 2020 beslutade också att alla 
medel, som bokförts om reserveringar, skulle överföras till fritt eget kapital. Så har nu skett. 
Vi har under 2020 avyttrat en del fonder vilket förklarar minskningen på fondkontot. 

10a.Revisorernas berättelse 
Göran Rahlén läste upp revisorernas berättelse med förslag att styrelsen skulle beviljas 
ansvarsfrihet.  

10b.Resultat-och balansräkningen fastställdes och resultatet överförs till ny räkning. 



11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamheten 2020. 

12. Fastställande av årsavgiften.  
Styrelsens förslag är 150 kr plus 50 för familjemedlem. Årsmötet beslutade enligt förslaget 

13. Val av ordförande 
 Valberedningens förslag att välja Inger Larsson till ordförande tillstyrktes av årsmötet. 

14. Val av tre styrelseledamöter för 2 år 
Ulla-Britt Stegenberg och Hans Wolf omvaldes. Christian Reimers nyvaldes. 

15. Val av styrelsesuppleanter för 1 år 
Barbro Bergman, Nils Ringstedt, Kerstin Cunelius, Conny Lindberg omvaldes. Monika Bystedt 
nyvaldes. 

16.Val av en revisor och en revisorssuppleant för 1 år 
Årsmötet omvalde Göran Rahlén till ordinarie revisor och Staffan Elinder nyvaldes till 
revisorssuppleant. 

17. Val av valberedning 
Tore Broström och Sven Rygart omvaldes. Styrelsen fick i uppdrag att försöka få fram 
ytterligare personer som representerar de södra delarna av Bromma. 

18.  Övriga frågor 
Inga övriga frågor framkom. Men en intressant stund med många goda idéer hur vi kan öka 
intresset för vår verksamhet. Många förslag på vandringar framkom. Till exempel en 
barnvagnsvandring för att nå de yngre i Bromma. Föreningen behöver personer med intresse 
och kunskap kring planfrågor som alltid är aktuella i Bromma. Vi behöver marknadsföra oss 
bättre. 

19. Mötet avslutades 
Mötet avslutades av mötesordföranden. 

  
Ulla-Britt Stegenberg  Arne Wennberg 
Sekreterare  Mötesordförande 
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Eva Klaman    Staffan Elinder  


