Protokoll fört vid årsmöte med Saltsjöbadens Hembygdsförening
Söndagen den 18 april 2021, kl.14.00 vid Neglinge gård, Saltsjöbaden.
1.
2.

Öppnande, fö reningens ordfö rande Birgitta Thelander, hä lsade
de nä rvarande 31 medlemmarna vä lkomnade och fö rklarade
mö tet ö ppnat.
Val av Årsmötesordförande, Sten Brattberg valdes till
ordfö rande.

3.

Val av sekreterare för årsmötet, Birgitta Thelander valdes.

4.

Fastställande av röstlängd. Nä rvarande 31 medlemmar har betalt sin
å rsavgift och ä r rö stberä ttigade.
Val av 2 justerare , tillika rösträknare.
Sven Rinman och Anders Thulin valdes.
Fråga om kallelse till årsmötet, ja, medlemmarna har stadgeenligt
kallats via fö reningens Hemsida och vå rens programblad i slutet av
februari 2021.

5.
6.

7.

Fastställande av dagordning
fö redragningslistan godkä ndes efter justering.

8.

Verksamhetsberättelsen för 2020.
Birgitta Thelander redogjorde fö r fö reningens verksamhet
under 2020. Verksamhetsberä ttelsen fanns bilagd i
å rsmö teshandlingarna. Verksamhetsberä ttelsen godkä ndes.

9.

Ekonomisk redovisning, fö reningens kassö r, Madeleine
Sundmark hade sammanstä llt redovisningen, bestå ende av
fö rvaltningsberä ttelse, resultaträ kning, balansrä kning och
tillä ggsupplysningar.
Fö reningens tillgå ngar per den 31/12-2020 var 88. 237 kr.
Verksamheten visar fö r 2020 på en fö rlust på - 21.869 kr.
Under det gå ngna å ret har vi p.g.a. Coronapandemin inte haft så
mycket inkomstbringande verksamhet. Arsmö tet 2020
genomfö rdes per capsulam , och detta ö kade portokostnaderna.
Fö reningen hade per 31/12, 280 betalande medlemmar.
Stä ndiga medlemmar uppgå r till 34 st.
Styrelsen har inte få tt nå gon ersä ttning fö r sitt arbete.
Redogö relsen godkä ndes, och lades till handlingarna.

10.

Revisorernas berättelse, revisionsberä ttelsen lä stes upp av
Anne- Cathrine Beijer och lades till handlingarna.

11

Fastställande av balans- och resultaträkningen, samt
disposition av årets resultat. Arsmö tet faststä llde balans- och
resultaträ kningen samt styrelsens fö rslag att disponera å rets
resultat i ny rä kning.

12

Ansvarsfrihet för styrelsen, Enligt revisorernas fö rslag
beviljades styrelsen ansvarsfrihet fö r det gå ngna
verksamhetså ret, fö rvaltning och rä kenskaper.

13.

14.

Verksamhetsplan för 2021. Birgitta redogjorde fö r å rets
verksamhetsplan. Den gamla jordkä llaren behö ver å teruppbyggas.
I ladan inns en del gamla stö rre fö remå l så som slä de och vagn,
brandredskap mm. Dessa ska tas om hand och kanske lagas. Ett
skyddsrä cke behö ver sä ttas upp på ö vervå ningen.
Sly och buskar som tä tnar runt husen behö ver rö jas.
Vi arbetar vidare med att Igelboda stationshus skall bevaras och
kunna anvä ndas fö r att skapa trygghet , service och samling.
Vi hå ller fortsatta diskussioner med kommunen och ä garna till
Saltsjö baden centrum , NREP/Paliro,
i gruppen Bygg vackert och Varsamt i Saltsjö baden.
Vi samarbetar ä ven med andra lokala fö reningar i Saltsjö baden,
Fö reningen Saltsjö badens Friluftsbad , Villaä garefö reningen,
Naturskyddsfö reningen, Nä tverket fö r Fisksä tras framtid och
bå tklubbarna. Vi ä r remissinstans fö r Nacka Kommun och
Stockholms Lä n i regionsplanefrå gor.
Budget och medlemsavgifter för 2021
Madeleine redovisade ett fö rslag till budget med
ofö rä ndrad medlemsavgift 150 kr, och stä ndig medlem 3000 kr.
Budgeten godkä ndes av å rsmö tet.
Anders Englund från Valberedningen , läste upp
valberedningens förslag till styrelse och funktionärer:

15.
16.

Val av ordförande
Birgitta Thelander omvaldes till ordfö rande fö r 1 å r.
Val av vice ordförande
Lars Sjö berg valdes till vice ordfö rande fö r 1 å r.

17.

Val av styrelseledamöter och suppleanter. Som ordinarie
ledamö ter omvaldes Madeleine Sundmark 2 å r, Gert Svahn 2 å r,
Annika Hodgson Bouveng 2 å r, Fredrik R. Lundberg 1å r.
Lars Johnsson och Cecilia Sebesta nyvaldes fö r 2 å r. Claes Garelius 1å r,
vald vid fö rra å rsmö tet. Suppleanter , nyval Henning Rodhe 2 å r och
Johan Ahlfeldt 2å r. Pia Rose’n - Lidströ m omval 2 å r,
Ingegerd Ekstam 1 å r, vald vid fö rra å rsmö tet.

18.

Val av revisorer och revisorssuppleant, till ordinarie revisorer
fö r tiden till nä sta å rsmö te, omvaldes Yvonne Wessman och
Anne – Cathrine Beijer och revisorssuppleant , Anders Thulin

19.

Val av valberedning, omvaldes Karin Rodhe , sammankallande
och Anders Englund.
Övriga ärenden ,inga ö vriga ä renden.
Mötets avslutande, mö tesordfö rande Sten Brattberg tackade
fö r visat intresse och avslutade mö tet.

20.
21.

Vid protokollet

Justeras

Birgitta Thelander

Sten Brattberg

Justeras:

Justeras:

Sven Rinman

Anders Thulin

Föredrag : Efter å rsmö tet ick vi lyssna till Henning Rodhe som
berä ttade historien om Neglinge gå rd och gå rdarna i Neglinge by, den
kanske fö rsta bebyggelsen i vå rt områ de. Birgitta Thelander hade
sammanstä llt tipsfrå gor med Saltsjö badstema som lö stes under
kaffedrickningen i vå rgrä set i den vackra vå rdagen. Toppenguiden fanns
till fö rsä ljning och husen var ö ppna fö r egna upptä ckter.

