
 Bromma Hembygdsförening 

 Protokoll fört vid Bromma Hembygdsförenings årsmöte den 5 november 
2020 utanför Abrahamsbergskyrkan. 

1. Mötet öppnas

Ordförande Barbro Bergman öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna.

2. Kontroll av röstberättigade genom närvarolista

För att kontrollera antalet röstberättigade sändes en närvarolista runt. Den upptar 17 
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 Lars Lindgren

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 2019 funnits på 
föreningens hemsida. Inga kommentarer fördes fram. Berättelsen lades till handlingarna. 

9. Resultat- och balansräkning

Arne Wennberg informerade om att kravet som framfördes vid årsmötet 2019 har medfört 
att fr.o.m. 2020 redovisas tillgångarna på konto och fonder i SEB separat i årsredovisningen. 
En medlem har tidigare hävdat att det är ologiskt att årsredovisningen visar ett överskott för 
året samtidigt som att de redovisade tillgångarna har minskat. Förklaringen är att 
framställningen av böcker har belastat reserverade medel. I fortsättningen kommer dessa 
kostnader att bokföras i den löpande verksamheten. På förslag av styrelsen beslutade 
årsmötet att alla belopp som redovisas som reserveringar skall överföras till Fritt eget kapital 
och att reserveringarna därmed utgår ur redovisningen. 

10.Revisorernas berättelse

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



11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamheten 2019. 

12. Fastställande av årsavgiften för 2021.  

Styrelsens förslag är 150 kr plus 50 för familjemedlem. Årsmötet beslutade enligt förslaget 

13. Fråga om kostnadsersättning till styrelsemedlemmar 

Arne Wennberg informerade årsmötet om att styrelsemedlemmar får ersättning för faktiska 
kostnader. Inga schablonmässiga ersättningar utbetalas längre. 

14. Ändringar i Bromma hembygdsförenings stadgar 

Inga förslag till stadgeändringar föreligger. 

15. Val av ordförande 

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

16. Val av tre styrelseledamöter för 2 år 

Kent Edlund, Petra Söderholm och Arne Wennberg omvaldes. 

17. Val av styrelsesuppleanter för 1 år 

Barbro Bergman, Johan Iverus och Nils Ringstedt omvaldes. Kerstin Cunelius, Christian 
Reimers och Conny Lindberg nyvaldes för ett år 

18.Val av en revisor och en revisorssuppleant för 1 år 

Årsmötet omvalde Göran Rahlén till ordinarie revisor och Lars Lundehed till 
revisorssuppleant. 

19. Val av valberedning 

Tore Broström omvaldes och Sven Rygart nyvaldes 

20. Övriga frågor 

Inga övriga frågor fanns. 

21. Mötet avslutades 

Mötet avslutades av Arne Wennberg. Därefter avtackade Inger Larsson Barbro Bergman som 
varit ordförande i 15 år med en blomma.  Även tack riktades till Nils Ringstedt som varit 
sekreterare i 12 år. Han fick blomman hemma. 

 

Ulla-Britt Stegenberg   Arne Wennberg 

Sekreterare    Mötesordförande 

Justeras: 

 

Eva Klaman    Lars Lindgren   



Komplettering av uppgifterna om förrättade val vid Bromma 
Hembygdsförenings årsmöte den 5 november 2020. 

På grund av omständigheterna vid årsmötet behöver uppgifterna om 
förrättade val kompletteras enligt följande: 

Inger Larsson valdes till ordförande och ersatte därmed Barbro Bergman, som 
samtidigt lämnade sitt uppdrag som ordinarie ledamot av styrelsen. Barbro 
valdes till suppleant i styrelsen vid årsmötet 1988, till ordinarie ledamot 1998 
och till ordförande 2005. 

Nils Ringstedt lämnade sin post som ordinarie ledamot av styrelsen. Han 
invaldes som suppleant 2003, som ordinarie ledamot 2006 och var verksam 
som sekreterare från 2008 till 2020. 

Tre personer valdes för två år till ordinarie ledamöter av styrelsen: Kent Edlund 
(omval), Petra Söderholm (nyval, tidigare suppleant) och Arne Wennberg 
(omval). 

Per Lundberg lämnade sin plats som suppleant i styrelsen. Han invaldes 2001 
som suppleant och som ordinarie ledamot och årsboksredaktör 2003  till 2015. 
Därefter medverkade Per som suppleant. 

Sex suppleanter valdes: Barbro Bergman (nyval, tidigare ordförande och 
ordinarie ledamot), Kerstin Cunelius (nyval), Johan Iverus (omval), Christian 
Reimers (nyval) Nils Ringstedt (nyval, tidigare ordinarie ledamot) samt Conny 
Lindberg (nyval). 

/ Arne Wennberg, ordförande vid årsmötet 


