
 
 

 

 

ÅRSMÖTE i Mora Hembygdslag 22 mars 2018, kl 18
00

 i Andreasgården 

 

 

Närvarande:  Se bifogad deltagarlista. Dessutom följande styrelsemedlemmar; Ingemar 

Kånåls, Bertil Skeri, Erik Abrahamsson, Owe Hållmarker, Ann-Marie 

Lissmats, Bengt Jernhall, Emma Frost, Jan Rova, Anneli Larsson, Lennart 

Thorslund  Anita Holknekt Andersson   

 

 

§ 1 Ordförande Ingmar Kånåls hälsade välkommen, presenterade kvällens program 

och förklarade stämman öppnad.  

  

§ 2 Val av ordförande för stämman 

 Bengt Jernhall valdes till ordförande för årsmötet. 

 

§ 3 Val av sekreterare och justerare 

 Anita Holknekt-Andersson valdes till sekreterare. Ann-Chatrine Runesson och 

Arne Böhlmark utsågs att justera årsmötesprotokollet.  

 

§ 4 Närvarolista fördes i samband med att deltagarna anlände till mötet. Bifogas. 

 

§ 5 Stämmans utlysning 
 Stämman ansågs behörigen utlyst. 

 

§ 6 Godkännande av dagordning 

  Dagordningen godkändes av stämman. Beträffande stämmodeltagare se ovan. 

 

§ 7 Verksamhetsberättelse 

 Ingmar Kånåls redogjorde för 2017 års verksamhetsberättelse.  

 Ansvariga för respektive arbetsgrupp berättade kort om vad som hänt under 

året och vad som komma skall.  

 Anita Holknekt-Andersson berättade kort om Gustav Vasaprojektet. I 

arbetsgruppen ingår även bl a Bengt Jernhall och Anneli Larsson från 

styrelsen.  

 Erik Abrahamsson informerade om dalskagruppen. Ett par ”prat”-grupper har 

varit igång under året. Skolorna har inte visat intresse att göra något i ”Elevens 

val”. I maj kommer det att bli guidad visning på mål i Zorngården.  

 Facebook-sida finns där man t ex kan lägga in gamla ord på mål. På Youtube 

kan gruppen diskutera aktuella händelser som är på gång. Ex vis ev rivning av 

gamla Morkarlbyskolan. Man söker på ”Wir dalskum”. 

 Owe Hållmarker berättade om gruppen Kulturvärden- och bygdemiljö där de 

tittar på och lämnar synpunkter på planärenden. Aktuellt ärende är genom-

farten där Hembygdslaget lämnat in yttrande. 



  

 

  

 Bengt Jernhall gruppledare i gruppen Näringsliv och hantverk meddelar att 

de arbetar med olika uppslag bl a föredrag och om bevarande av Moras 

industrihistoria. Viktigt att industrin från 1950-tal och framåt dokumenteras. 

Arkivet på Folkhögskolan ska gås igenom. Hembygdslaget har tagit hand om 

gamla Moratidningar från 1904 till 1950-talet. 

 Natur- och kulturhistoriska platser; arbete pågår med att dokumentera och 

märka ut intressanta platser. Gruppledare Ingmar Kånåls informerade.  

 Ia Bengtsson och Emma Frost berättar att Missmårsgruppen är full gång och 

att tidningen snart är fylld för året. Årets tema är ”Nöjesliv”. Även andra 

artiklar är naturligtvis välkomna. 

 Hemsidans gruppledare Rolf Eriksson berättar att man börjat lägga in mate-

rial, meningen är ju att varje by ska kunna lägga in artiklar och bilder. I 

gruppen ingår bl a Emma Frost och Owe Hållmarker. Rolf meddelar också att 

man via Hembygdsförbundet kan ha gratis hemsida, kanske kan detta vara 

något för oss. Foton från fäbodar efterlyses.  

 Gruppen arbetar vidare med olika alternativ. Hemsidesadressen är 

www.morahembygd.se.  

 Arne Böhlmark undrar om begreppet byombud är helt borttaget. Ingmar 

Kånåls förklarade att föreningen nu infört ett nytt arbetssätt med arbetsgrupper 

och registrerade medlemmar, där bland andra byombuden ingår. Föreningen är 

idag ingen paraplyorganisation som det varit förr, då man enbart arbetade med 

uppteckning av dalskan i byarna. Byombuden är inte alls bortglömda. Dessa 

personer gör stora insatser med att bland annat sälja Missmårn. 

 

 Stämman godkände verksamhetsberättelsen och den bifogas till protokollet.  

 

§ 8 Kassabehållning 

 Kassör Bertil Skeri redogjorde för den aktuella ekonomiska situationen i 

föreningen. Eget kapital på SEK 280 845,41.   

 

§ 9 Revisionsberättelse 

 Revisor Anders Brask läste upp revisionsberättelsen som han och Inga-Britt 

Nilsson gjort. De förordade att; balans- och resultaträkning fastställs och att 

styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. 

 

§ 10 Ansvarsfrihet för kassören och styrelsen 

 Stämman beslöt enligt revisorernas förslag. 

 

§ 11 Fastställande av medlemsavgifter samt eventuella arvoden och 

ersättningar 

 Medlemsavgiften föreslogs vara oförändrad alltså 100 kr. 

 I övrigt ska inga arvoden utgå, endast kostnadsersättningar. 

 . 

§ 12 Motioner och styrelsens förslag 

 Inga motioner hade inkommit. 

http://www.morahembygd.se/


 

 

 

§ 13 Verksamhetsplan och budget för 2018 

 Verksamhetsplanen redogjordes av Ingemar Kånåls. Arbetet fortsätter i våra 

arbetsgrupper. Två arbetsgrupper är nya. En grupp planerar föredrags- och 

skriftserien och en grupp arbetar med digital dokumentation bland annat i form 

av film och bild. 

 Bertil Skeri presenterade budgeten för 2018. 

 Verksamhetsplan och budget fastställdes av årsmötet. 

  

 

§ 14 Val av: 

 Styrelseledamöter väljs på två år och stämman utser ordförande bland valda 

ordinarie ledamöter. Revisorer väljs för ett år. Valberedningen väljs på två år.:  

 a. Ordinarie styrelseledamöter:   

Valberedningens förslag, omval 2 år: Anita Holknekt-Andersson, Erik 

Abrahamsson, Owe Hållmarker och Ingmar Kånåls.  

Stämman valde Anita Holknekt-Andersson, Erik Abrahamsson och Ingmar 

Kånåls för 2 år. 

Fyllnadsval för Owe Hållmarker som avsagt sig omval. Stämman valde 

Anders Blomberg för 2 år. 

Fyllnadsval för Emma Frost och Olle Dahlberg, 1 år, som valt att avsluta 

sitt uppdrag i styrelsen. Stämman valde Karin Lübeck Blomberg och Maria 

Bälter för 1 år var. 

Bertil Skeri och Bengt Jernhall har 1 år kvar vardera.  

 b. Stämman valde Ingemar Kånåls till styrelseordförande för 1 år 

 c. Suppleanter:  
Valberedningens förslag, omval 2 år: Stämman valde Jan Rova som 

suppleant i styrelsen.  

Nyval gjordes av Mats Brolin på 2 år till ersättare för Anneli Larsson som 

avsagt sig omval. 

Ann-Marie Lissmats och Lennart Thorslund har ett år kvar vardera. 

      

 d. Revisorer 

  Valberedningens förslag: Anders Brask och Inga-Britt Nilsson omval 1 år    

  som ordinarie revisorer.  

  Som suppleant valdes Arne Böhlmark 1 år. 

   

 e.  Valberedning: 

  Stig Larsson (sammankallande), Margit Hielle och Margareta Nordin har 1 

år kvar.  

 

§ 15 Övriga frågor 

 Ingmar Kånåls tackade för förtroendet och tackade Emma, Olle, Owe och 

Anneli för deras goda arbetsinsatser och hälsade de nya ledamöterna välkomna 

i gänget. Ingmar informerade om att det finns möjlighet för varje by att beställa 

ett befolkningsregister för hela byn genom Anders Sisell som gjort detta arbete 

för Östnors by, se morahembygd.se under knappen Östnor. Intresserade 

kontaktar Ingmar. 

 



 

§ 16 Mötet avslutas 

  Bengt Jernhall tackade för visat intresse.  

 

 

_________________________________ ______________________________________ 

Bengt Jernhall   Anita Holknekt-Andersson 

Ordf   Sekr 

 

Justeras 

 

__________________________________ ______________________________________ 

Annchatrine Runesson  Arne Böhlmark 

 

Efter mötet visade Anneli Larsson gamla Mora-bilder av våra mest kända fotografer. Därefter 

berättade Anders Brask om Frosts Knivfabrik och visade bilder. De fick varma applåder för 

sina mycket populära inslag efter årsmötet. 


