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Medlemmar i Björkekinds Hembygdsförening hälsas 

välkomna till föreningens årsmöte i Björksätter  

söndagen den 25 mars kl. 16.00 2018 
 

Programpunkter på årsmötet: 

Förutom årsmötesförhandlingar, serveras kaffe och smörgås, barnen från klass 2 på 

Vikbolandsskolan kommer och berättar om sitt besök på vårt museum den 20 december 2017 

och ”en favorit i repris” filmen om Åke i Å. 

Dagordning för årsmötet och preliminärt programförslag för verksamhetsåret 2018 bifogas. Det 

kan tillkomma ytterligare arrangemang under året. Datum, tider, plats, program m.m. för 

arrangemangen kommer att annonseras i dagspressen under ”föreningar” och även på facebook 

och föreningens hemsida www.bjorkekind.se. Där finner Ni förutom aktuella händelser även en 

del om föreningens historia, byggnader, styrelse, kontaktpersoner m.m. Verksamhetsberättelse 

med ekonomisk redovisning kommer att finnas vid årsmötet. Efter årsmötet läggs den ut på 

föreningens hemsida. 

 

Medlemsavgift: 

Nu är det ett nytt verksamhetsår i vår förening och dags att förnya medlemskapet. Som förra 

året sker betalningen med bifogat inbetalningskort eller på det sätt som passar Er bäst. 

Medlemsavgiften är som tidigare 50 kr per person, barn under 15 år gratis. 

Var vänlig och skriv namn, adress, tel.nr på samtliga betalande i hushållet. Det är uppgifter vi 

behöver för att hålla vårt medlemsregister uppdaterat. Vi önskar också att få er e-mail adress om 

Ni har en sådan.  Om Era uppgifter inte får plats vid inbetalningstillfället, ber vi Er att sända dem 

till info@bjorkekind.se. 

Er inbetalning markeras i medlemsförteckningen och Er inbetalning är kvitto på Ert 

medlemskap. 

 

100-lotteriet: 

Till de medlemmar som har lott i föreningens 100-lotteri medföljer Er lott för 2018. Där framgår 

också om Ni vunnit 2017. För att förenkla administrationen har vi reglerat vinster som 

delbetalning eller betalning för 2018. Ett eventuellt överskott kan kvitteras ut kontant på 

årsmötet eller vid senare tillfälle. 

 

 

VÄLKOMNA! 
 

Styrelsen/ordförande Kristina Appelgren tel.nr. 0125-40171. 

  

http://www.bjorkekind.se/
mailto:info@bjorkekind.se
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Dagordning årsmöte i Björkekinds HBF den 25 mars 2018 
Plats: Björksätters skola kl. 16:00. 

1. Mötets öppnande 

2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 

3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordförande justera 
protokollet 

4. Godkännande av dagordningen 

5. Mötets behöriga utlysande 

6. Föredragning av styrelsens berättelse inklusive ekonomisk redogörelse 

7. Revisorernas berättelse 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen samt fastställande av balans och 
resultaträkning 

9. Inlämnade motioner 

10. Val av fyra styrelseledamöter för två år 

11. Ur styrelsen – val av ordförande för 2018 

12. Val av två styrelsesuppleanter för ett år 

13. Val av två revisorer för ett år 

14. Val av revisorssuppleant för ett år 

15. Val av lotterikontrollant och därtill suppleant för ett år 

16. Val av ledamöter för festkommittén för ett år 

17. Val av lekledare för ett år 

18. Val av museivärdar för ett år 

19. Val av värdar för hembygdstugan för ett år 

20. Val av funktionärer till valberedningen för ett år 

21. Val av fem ordinarie representanter i Centrumlokalföreningen för ett år 

22. Val av en suppleant till Centrumlokalföreningen för ett år 

23. Nominering av ombud och suppleant för Vikbolandets Arkiv- och Historieförening 
för ett år 

24. Beslut om årsavgift för 2019 

25. Förslag till verksamhetsprogram för 2018 

26. Ordet är fritt 

Mötet avslutas 
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Preliminärt program för Björkekinds HBF 2018 

Datum Tid Aktivitet 

25/3 16:00 Årsmöte i Björksätter 

25/4 19.00 Årsmöte Arkiv- och historieföreningen   

13/5 8.00 Gökotta vid Berget Svensksund  

15/5 18.00 - 20.00 Arbetsdag vid Kapperstadstugan  

2/6 10.00 - 13.00     Arbetsdag vid Å kyrkoruin 

6/6 14.00  Nationaldagsfirande  

21/6 18.00 Klär vi midsommarstången och andra förberedelser Björksätter 

22/6 15.00 Midsommarfirande vid Björksätter 

25/6 18,00 Städning efter midsommarfirandet 

1/7 14.00 Gudstjänst vid Å kyrkoruin 

15/7 14.00 Gudstjänst vid Kapperstad 

11/8 16.00 Grillfest vid Kapperstad 

1-2/9 10.00 - 17.00 Öppet hus i museet i samband med Östgötadagarna 

17/10 19.00 Kväll i oktober Tingsborg Ö.Ny 

2/11 10.00 - 18.00 Öppet hus på museet i samband med gravsmyckningsdagen 

9/12 11.00 Lucia, barngruppernas avslutning i Å kyrka 

13/1 2019 14.00 Julgransplundring i Björksätter 

 

Resa under planering 

Reservation för eventuella ändringar i programmet 

 

Ovanstående och tillkommande arrangemang kommer att annonseras i dagstidningarna under 

rubriken ”föreningar”, se även föreningens hemsida www.bjorkekind.se och på facebook. 

 

http://www.bjorkekind.se/

