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Årsmöte den 30 mars 2019. Kl.14.oo 
 
 
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 med bildspel. 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.  Val av ombud till Gotlands Hembygdsförbunds årsstämma 2019 

15.  Verksamhetsplan 2019. Bilaga 5 

16.  Motioner 

17.  Övriga frågor 

 Årsmötet avslutas 



 
 
 

 
 

 
 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2018-19 
 
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:  
 
                 Majgun Bäckman, 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 
återkommande och nya arrangemang, och i vårdandet av Hembygdsgården. 
Hembygdsgårdens sal har varit uthyrd/använts bl.a. till yoga, till kyrkan och dop, 
födelsedagar, Veterangolfarna, Konstutställning, Akvarellkurser, Ayurvedakurser, 
SLÄK-möten, årsmöten som Vadet, Fiskareföreningen, Kreativt skapande m.m.  
 
Följande text är stolpar till bildspel…  
 
 
Våren inleddes i Hembygdsgårdens trädgård med fagning, röj i ladan och i skogen. 
 
Vinprovning 
 
Så kom Valborg med vårtal, sång och musik.  
 
Bakluckeloppis på festplatsen. En succé. 
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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 frukostbuffén i hembygdsgården. 
 
I början av sommaren tog Västergarn Bygg tag i taket. 
 
Släkrensningen kom igång igen. Med LOVA-medel fortsätter vi att rensa stranden.  
På tisdagar med början i juni samlas vi med krattor, grepar och gott humör. Sista 
tisdagen avslutades med korvgrillning. 
 
Konstutställning i hembygdsgården, alltid lika inspirerande och med nya unga 
begåvningar. 
 
Sockendagen i juli var välbesökt, med roliga aktiviteter för vuxna och barn. 
Även i år gemensamt med Träibatns kappsegling. 
 
Smaklösa. 
 
Lammfest i ladan på festplatsen. 
 
Äppelmust på trädgårdens äpplen med inslag av päron. Initiativ av Inger och Beth. 
 
Västergarns mästerskap i golf på vackra Kronholmens bana. 
 
Höstfix lite här och där… 
 
Ulf Palmenfelt berättar om gotländska sägner 
 
Åssså GRANEN, som även i år fick sällskap av bocken! 
 
Julmarknad en succé till...var skall det sluta… 
 
Mellandagsvandring. 
 
”Fredagsmys” med buffé, öl och vin och Kristian Eriksson, GAD som berättade om sin 
resa. 
 
Allt har ett slut… 
 
Varje tisdag vandras det på stigar och små vägar i socknen, med samling vid 
hembygdsbården. Det avslutades med semlor och kaffe i strandboden vid Valbyte som 
Åke, Bibbi och Kjellen ordnat med. 
 
 
En söndag i slutet av februari ordnade vi med afternoon tea i hembygdsgården.  
 
Fritt kreativt skapande. 
 
Bibbi och Barbro arbetar träget vidare med Bygdeband 
 
Hemsida och en liten folder. 



 
 
 
 

  
 
 
 
 
VERKSAMHETSPLAN 2019 
 
Styrelsens förslag till aktiviteter under 2019: 
 
Fagning vid Hembygdsgården och vid Valbyte   
Valborgsfirande vid Valbyte 
Gökotta 
 
Släktäkt i hamnen under sommaren 
Sockendag på festplatsen blir även i år på en lördag då Träibaten har sin 
segling i hamnen 
Konstutställning i Hembygdsgården 
Lammfest 
Olika föredragare, provningar och fredagsmys 
Afternoon tea 
Bakluckeloppis 6 juni på festpletsen 
 
Fortsatt arbete med naturstigen och ladan 
Renovering av Valbyte och uppställning av utedass, skänkt av Henna. 
 
Kultur och motionsvandringar 
Guidning, det medeltida Västergarn  
Västergarnsmästerskap i golf 
Fortsatt dokumentation med Bygdebandet  
 
Workshops i ämnen som; fritt skapande, tovning, smyckestillverkning, gjuta i 
betong… fritt fram för idéer!  
 

Bilaga 5 


	VHF-Dagordning årsmöte 2019
	Verksamhetsberättelse 2018-19
	Verksamhetsplan 2019

