
FÖRENINGEN HANTVERKSLÄGRET 
Årsmöte för verksamhetsåret 2017 

Osaby säteri 20180318 

 

1. mötets öppnande 

Åsa Hansson öppnade mötet 

2. Mötets behörighet 

Mötets anses behörigt utlyst. Dock har vissa kallelser fastnad i skräpposten. Kallelse bör därför skickas ut via 

vanlig post. 

3. Fastställande av röstlängd 

Sexton av arton deltagare på årsmötet är röstberättigade 

4. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns. Två motioner har inkommit. På övriga frågor tas kursredovisning, utskick till 

årsmöte samt digitalt deltagande på möte upp 

5. Val av årsmötesordförande 

Åsa Hansson valdes 

6. Val av årsmötessekretare 

Petra Lundin valdes 

7. val av justeringsmän, tillika rösträknare 

Anna Askbåge & Jenny Nenne Damberg valdes 

8. Godkännande av eventuella tilläggspropositioner 

Inga tilläggspropositioner inkommit 

9 Styrelsens Verksamhetsberättelse 2017  

Verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes 

10. En kort redovisning av 2017 års Hantverksläger från projektledaren 

Nenne redovisar läger Gunnes gård 2017 inbjudan via Facebook. Inga pengar från föreningen utan 

självkostnadspris. 20 vuxna + 20 barn samt 5-10 dagsbesökare deltog i lägret. Tillsammans broderade 

deltagaren ett gemensamt broderi.  Gunnes gård var öppet som vanligt för besökare.  

  



11. kassa- och revisionsberättelse 2017 

Kassör Jörgen Damberg redovisade ekonomin och revisorns redogörelse.  

Posten hyra av lokal ska justeras till 3000kr dvs posten måste korrigeras från 5000kr. Övriga 2000kr -förskott 

av hyra 2018 samt förvaltningsavgift för inventering. Differens i redovisningen som rättats till efter revisorns 

genomgång 4 kr: rätt summa skulder och eget kapital ska vara 250 947,69kr.  

 

Kassa och revisionsberättelsen godkännes 

12. Frågan om avgående styrelsen ansvarsfrihet  

Årsmötet anser att avgående styrelse får ansvarsfrihet 

13. Frågan om ansvarsfrihet för projektledarna av Hantverkslägret 2017 

Årsmötet beslutar om ansvarsfrihet för Jenny Damberg 

14. Behandling av motioner och propositioner 

a) Mats Lönnberg inkommit med motion om att behålla en tillklippt och påbörjad paviljong. Motionen 

bifalles och Mats tackas med applåd för sitt jobb med föreningen. 

b) Martin Lundin föredrar förslag på stadgeändring:   

På dagens årsmöte tas stadgeändring upp. Stadgarna diskuterades, eventuell stadgeändring beslutas på två 

varandra förekommande föreningsmöten.  

En fråga är var föreningens kapital efter eventuell upplösning av föreningen ska skänkas.  

Martin gör om stadgeförslaget efter diskussion på detta årsmöte. Stadgeändringsförslaget ska meddelas 

medlemmar en månad efter årsmötet.  

I bilaga 1 finns förslag på nya stadgar 

15 Fastställande av verksamhetsplan 2018 och 2019 

Tillägg arbetshelg genomgång och upprustning av föreningens material. 

16. Diskussion om Hantverksläger 2018 

Förslag ligger på ett internt läger på Vederslöv 2018 med fokus på att arbeta med föreningens material. 

Marianne Bengtsson, Sara och Stefan Holmberg återkommer med förslag till styrelsen. 

Nenne har fått förfrågan från Birka att anordna hantverksläger där 2019. Nenne jobbar vidare med förslaget 

17. fastställande av budget 

Kostnader 

Löpande administrativa kostnader 12000kr 

Betala ut skulder 19000kr  

Renoveringsutrymme 10 000kr 

Bygga förrådslokal 6000kr 

Lokalhyra årsmöte 4000kr 

Inkomster 

30 medlemmar á 218kr  

Mötet godkände budgeten 



18 fastställande av medlemsavgift 2019 

Medlemsavgift bestäms till 219kr 

19 val av ordförande, kassör och sekreterare 

Till ordförande valdes Patrik Karlsson  

Till kassör valdes Anna Askbåge 

Till sekreterare valdes Petra Lundin (omval) 

20. val av revisor 

Till revisor valdes Saad Horami (omval) 

21 val av valberedning 

Till valberedning valdes Marianne Bengtsson, sammankallande (omval) och Jörgen Damberg  

22. övriga val 

Till övriga ledamöter i styrelsen valdes Malin Olestål Martina (omval) och Peter Öhrn 

Till materialförvaltare väljs styrelsen. Styrelsen kan delegera till annan person. Delegationen ska vara 

skriftlig. Stefan och Sara Holmberg är hyresvärdar för föreningens förråd och ansvarar för det praktiska vid 

utlåning av föreningens material. 

23 övriga frågor 

a) Kurs i vikingatida byxor:  Återrapport delades ut på årsmötet 

b) Digitalt deltagare årsmöte: Fysiska möten är viktiga! I första hand fysiskt möte. Styrelsen får uppdrag att 

utreda frågan.   

c) kallelse till årsmöte bör även gå ut via vanlig post 

 

Justeras 

 

 

Åsa Hansson     Petra Lundin 

 

 

 

 

Anna Askbåge     Jenny Nenne Damberg 

 

 


