
Protokoll fört vid Långörens Hembygdsförenings årsstämma (nr 24), söndag den 

5 juli 2020 kl. 14.00 i Långörens lotshus. 

 

Närvarande: Majlis Axelsson, Kerstin Johansson, Kurt Nordin, Gunilla Blivik, Björn Berglund, 

Margit Berglund, Birgitta Norlindh, Elisabeth Uhlén-Nordin, Kerstin Jarl, Göran Ax, Hanna 

Nordin, Walter Andersson, Markus Grönblad, Kerstin Gustafsson 

 

1. Öppnande 

Elisabeth Uhlén-Nordin öppnade årsstämman genom att hälsa alla välkomna. 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Stämman valde Elisabeth Uhlén-Nordin till ordförande och Birgitta Norlindh till 

sekreterare. 

3. Val av justeringspersoner 

Björn Berglund och Göran Ax valdes att justera protokollet 

4. Godkännande av kallelse till årsstämman 

Stämman godkände att kallelse har skett i vederbörlig ordning  

5. Verksamhetsberättelse för 2019/2020 

Verksamhetsberättelsen föredrogs av Elisabeth Uhlén-Nordin (bilaga 1) och 

den godkändes av årsstämman. Margit Berglund berättade om 

Blekingearkivet i Bräkne-Hoby samt vad som finns där. 

6. Revisionsberättelse för 2019/2020 

Margit Berglund läste upp revisionsberättelsen (bilaga 2) där ansvarsfrihet för 

styrelsen tillstyrktes. Hon föredrog även bokslutet (bilaga 3). 

7. Ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsstämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna 

verksamhetsåret. 

8. Val av ordförande 2020/2021 

Elisabeth Uhlén-Nordin omvaldes som ordförande på ett år. 

9. Val av styrelseledamöter 2020/2021 

Valberedningen föreslog omval av styrelsen. Årstämman valdes Alice 

Olofsson, Margit Berglund, Kerstin Johansson och Birgitta Norlindh till 

ledamöter på ett år. 

 



10. Val av revisor 

Rune Olausson, Olaussons Redovisningsbyrå i Ramdala omvaldes på ett år. 

11. Val av valberedning 

Gunilla Blivik omvaldes på ett år. Önskemål om ytterligare en person i 

valberedningen, vakant tills vidare. 

12. Årsavgift 2020/2021 

Årstämman beslutade att medlemsavgiften består. 150 kronor samt 30 

kronors tillägg för varje tillkommande familjemedlem med samma 

bostadsadress. 

13. Verksamhetsplan 2020/2021 

Elisabeth Uhlén-Nordin läste upp verksamhetsplanen (bilaga 4) som 

årsstämman godkände.  

14. Årsstämma 2020 

Nästa årstämma blir den 4 juli 2021. 

15. Övriga frågor (inkomna efter kallelse) 

a) Björn Berglund föreslog att en publikationsserie ska finnas för att lära 

känna ön. Visade upp ett förslag på ett häfte med Ortsnamn på 

Långören. 

b) Ordförande är orolig för Hembygdsföreningens framtid. Hur blir det 

nästa år då flera styrelseledamöter aviserar sin avgång redan nu? Vi 

måste ”framtidsspana”. Markus Grönblad berättade då om förslag på 

att slå ihop flera föreningar på Långören. Det finns flera olika 

”affärsområden” som man kan samverka om. T ex strövstig, 

vandrarhem, lotshus mm. Ta fram en lista över arbetsuppgifter på ön 

och fråga de boende vad man kan tänkas hjälpa till med. Frågor som 

kommer upp ang Lotshuset är drift och underhåll. Vem ansvarar?  Om 

föreningar slås ihop behövs nya stadgar samt ett nytt ekonomisystem. 

Styrelsen får uppdraget att fortsätta driva frågan och tar även upp 

diskussionen på Intresseföreningens årsmöte. 

c) Hur kan vi marknadsföra Långören på sociala medier? 

16. Avslutning med gemensam fika 

Mötet förklarades avslutat.  

 

 

Vid pennan: 

 



Birgitta Norlindh 

Vald sekreterare för årsstämman 

 

 

Justeras 

 

Elisabeth Uhlén-Nordin 

Vald ordförande för årsstämman 

 

 

Göran Ax    Björn Berglund 

  


