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Västergarns Hembygdsförening

 
 
 
Årsmöte den 17 maj 2020. Kl.14.oo i Hembygdsgårdens trädgård 
 
 
DAGORDNING 
 

1. Mötet öppnas 

2. Godkännande av dagordning. Bilaga 1 

3. Val av ordförande för mötet 

4. Val av sekreterare för mötet 

5. Val av två justerare 

6. Stämmans utlysning i laga ordning 

7. Verksamhetsberättelse. Bilaga 2 

8. Ekonomisk redovisning. Bilaga 3 

9. Revisorernas berättelse. Bilaga 4 

10.  Ansvarsfrihet för styrelsen 

11.  Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter  

12.  Val av revisorer och suppleanter 

13.  Val av valberedning 

14.  Verksamhetsplan 2020. Bilaga 5 

15.  Motioner 

16.  Övriga frågor 

 Årsmötet avslutas 



 
 

Västergarns Hembygdsförening

 
 
 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2019-20 
 
Styrelsen har bestått av: 
 
Ordförande  Ingela Penje  
Vice ordförande  Per Widing  
Kassör  Eva Widing  
Sekreterare  Carina Widing  
Ordinarie ledamöter  Håkan Nordenberger, Barbro Vigström, Kjell-Åke Vigström  
Suppleanter  Åke Andersson, Thommy Ingman, Tomas Johansson,  
 Lars Sandström, Håkan Westberg 
 
Revisorer har bestått av: 
 
Revisorer Jan Svensson, Ulla-Karin Sandström 
Suppleanter Maria Ahlstäde, Nina Ljung 
 
Valberedning har bestått av:  

 
Gunnar Hoas, Peter Molin, Christer Winzell  

 
Styrelsen har haft nio protokollförda sammanträden under året. 
 
Verksamheten under året har genomsyrats av stor glädje, delaktighet och entusiasm i 
våra arrangemang, och i vårdandet av Hembygdsgården. 
Hembygdsgårdens sal har varit uthyrd/använts bl.a. till kyrkan, dop, födelsedagar, 
Veterangolfarna, Konstutställning, Akvarellkurser, Ayurvedakurser, SLÄK-möten, 
årsmöten som Vadet, Fiskareföreningen m.m.  
 
Följande text är stolpar till bildspelet…  
 
Våren inleddes i Hembygdsgårdens trädgård och skog med fagning och rens. 
 
Så kom Valborg med vårtal, sång och musik.  
 
Det bjöds in till Fredagsmys på Stelor. 
 
I maj samlades det till gökotta. Tomas Johansson tillsammans med Thommy Ingman 
och Barbro Vigström, kunniga skådare berättade och inspirerade.  
Skönt och trevligt att sedan komma in till frukostbuffé i hembygdsgården. 
 
Bakluckeloppis på festplatsen. En succé. 
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Släkrensningen.  
Med LOVA-medel fortsätter vi att rensa stranden.  
På tisdagar med början i juni samlas vi med krattor, grepar och gott humör, sista 
tisdagen i mitten av augusti avslutar vi med uppskattad korvgrillning. 
 
Konstutställning i hembygdsgården, alltid lika inspirerande. 
 
En välbesökt sockendag i juli, med roliga aktiviteter för vuxna och barn. 
Även i år gemensamt med Träibatns kappsegling. 
 
Västergarns mästerskap i golf på vackra Kronholmens bana. 
 
Några av sommarens styrelsemöten hölls vid Valbyte 
 
Lammfest i ladan på festplatsen. 
 
Räkfrossa med bubbel. 
 
Oktoberfest med ölprovning. 
 
Höstfix lite här och där… 
 
Åssså GRANEN, som även i år fick sällskap av bocken! 
 
Julmarknad, ännu en succé... 
 
Mellandagsvandring. 
 
”Fredagsmys” med buffé, dryck och föredrag om Tektorcigarren av Joakim Widell. 
 
En söndag i slutet av februari dukades det upp till afternoon tea i hembygdsgården.  
 
Isolering av golvet på vinden. 
 
Nytt bandtun vid Valbyte. 
 
På tisdagar har det varit fritt kreativt måleri i hembygdsgården. 
 
Varje tisdag vandras det på stigar och små vägar i socknen, med samling vid 
hembygdsbården. På fettisdagen bjuds det på semlor och kaffe i strandboden vid 
Valbyte som Åke, Bibbi och Kjellen ordnat med. 
 
Bibbi och Barbro arbetar träget vidare med Bygdeband. 



 
 

 
  

Västergarns Hembygdsförening

 
 
 
 
VERKSAMHETSPLAN 2020 
 
Styrelsens förslag till aktiviteter under 2020: 
 
Fagning vid Hembygdsgården och vid Valbyte  
 
Släktäkt i hamnen under sommaren 

 
Fortsatt arbete och underhåll med naturstigen och ladan 
 
Cykelloppet ”Gotland360” den 12 september 
 
 
Det råder en stor osäkerhet med aktiviteterna nedan  
som vi årligen har haft. 
Tiden får utvisa hur det kan bli  
 
Valborgsfirande 
Gökotta 
Sockendag  
Konstutställning 
Lammfest 
Olika föredragare, provningar och fredagsmys 
Afternoon tea 
Bakluckeloppis  
Kultur och motionsvandringar 
Guidning; det medeltida Västergarn  
Västergarnsmästerskap i golf 
Fortsatt dokumentation med Bygdebandet  
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