Protokoll fört vid Ljustorps Hembygdsförenings Årsmöte den 16 mars 2014
kl. 18.00 i Ljustorps Hembygdsgård.
Mötesdeltagare: ca; 18 st.
§

1

Årsmötet öppnades.

§

2

Fastställdes att kallelsen till mötet gjorts i vederbörlig ordning.

§

3

Dagordningen fastställdes.

§

4

Till ordförande för mötet valdes Lena Liljemark.

§

5

Som sekreterare och tillika pressreferent för mötet valdes
Inger Andersson.

§

6

Som protokolljusterare och tillika rösträknare valdes Ossian
Eriksson och Bo Bjurström.

§

7

Verksamhetsberättelsen lästes upp och den godkändes.

§

8

Kassörens rapport för ekonomin lästes och godkändes utan
anmärkning.
Ordföranden läste revisionsberättelsen, revisorerna föreslår
ansvarsfrihet för det gångna året.

§

9

Mötet beslutar att ge föreningen ansvarsfrihet för år 2013.

§ 10

Val av ordförande; Anders Nigard omval till ordförande på ett år.

§ 11

Val av styrelseledamöter och suppleanter
St.ledam.

St.suppl.

"

§ 12

Martin Sjögren

omval 2 år.

Märta Rönngren

"

2"

Björn Andersson

nyval

2"

Inger Andersson

1 år kvar

Anita Lindström

1

Gun-Marie Forsberg

1 "

Ossian Eriksson
LillWiklund

omval 2 år
nyval 2"

Bo Bjurström

1 år kvar

Bertil Hagberg

1

"

"

Val av revisorer och rev.suppleanter
Revisorer

Paula Höglund
Karin Bergfors

Rev.suppl.
"

Elisabeth Nilsson
Ida Lindström

omval 1 år
"

lår

" 1 år
nyval 1 år

§ 13 Val av funktionärer och ombud
Adjungerad Olof Ulander, ansvarig för fotosamling och hemsidan 1 år kvar.
Pressklippare 1 år Vivianne Frölander.
Ledamöter för " årets Timråbo "
Vivianne Frölander - Martin Sjögren
omval 1 år.
Teatersamordnare, Inger Andersson

omval 1 år

Teaterombud,

Maj-Britt Forsström, Majlis Smedman, Suzan o Samir Eshnino.

Stigfinnare,

Elisabeth Nilsson

Polia;

Valfrid Berg, Robert Eden, Karin Bergfors, Ida Lindström,

omval 1 år.

Tore Dahlin, Elin Rönngren, Magnus Rönngren.
§ 14 Fastställande av medlemsavgift; mötet beslutar oförändrad 100kr. / pers.
för år 2015
§ 15 Valberedning; Lars-Axel Rönngren omval 1 år, och Lena Liljemark nyval 1 år,
samkallande Lars-Axel Rönngren.
§ 16 Inget förslag från styrelsen.
§ 17 Inga inkomna motioner.
§ 18 Inga övriga frågor.
§ 19 Mötet avslutas.

Sekreterare för årsmötet, Inger Andersson

Protokolljusterare
Ossian Eriksson

Bo Bjurström

Verksamhetsberättelse Ljustorps Hembygdsförening för år 2013.

Ordförande,

Anders Nigard

Vice ordf.

Anita Lindström

Kassör,
Sekreterare,
Ledamöter,
Suppleanter,

Märta Rönngren
Inger Sjödin Andersson
Gun-Marie Forsberg, Birgit Åhlin, Martin Sjögren.
Bo Bjurström, Bertil Hagberg, Ossian Eriksson,

Lars-Erik Nilsson.
Olof Ulander
Adjungerad,
Revisorer,
Paula Höglund, Karin Bergfors,
Suppl. revisor. Elisabeth Nilsson, Karin Höglund.
Valberedning, Lars-Axel Rönngren.
Under det gångna verksamhetsåret har 6 st. protokollförda styrelsemöten hållits.
Föreningens årsmöte hölls den 17 mars kl. 18.00 i Ljustorps församlingshem.
Gunnar Höglund var ordförande för årsmötet.
Mötet beslutade att medlemsavgiften blir oförändrad med 100kr./ pers. för år 2014.
Den 31.12.2013 hade föreningen 111 betalande medlemmar.
Verksamhetsåret har haft en del ändringar i programmet på grund av den stora
Fuktskadan som föreningen drabbades av våren 2012.
Barnskidtävlingen den 16 mars fick hållas nere vid Idrottsplatsen, där det
gräddades våfflor till barnen.
Vätskekontrollen vid Medelpad Classic Ski kunde genomföras uppe vid Hembygdsgården, utomhus.
Valborgsmässofirandet samarrangerades med Ljustorps Församling upp i
Församlingshemmet, tyvärr utan brasa p.g.a. brandrisk för närliggande
byggnader.
Men midsommaraftonen firades som vanligt på Hembygdsgården, med fint väder
så var allt utomhus.
Och under sommaren så blev reparationen av Hembygdsgården klar.
Hembygdsdagen firades som vanligt med Gudstjänst och fika.
På hösten startade Olof Ulander en studiecirkel om Öppomskvarn, som fortsätter
till våren 2014.

Den 1 november hade vi en teaterpremiär, i samarbete med Timrå teaterförening,
på bygdegården med teatersupé.
Elisabeth Nilsson fortsätter med sitt arbete med att söka efter gamla stigar, samt
guidar vandringar till olika ställen under sommaren.
Och den inventering som påbörjades 2012 har det varit uppehåll med under
reparationstiden, men den kommer att återupptas under 2014 och förhoppningsvis
bli klar.
Olof Ulander fortsätter att arbeta och hålla hembygdsföreningens hemsida
uppdaterad med vad som händer i Ljustorp. "http://www.ulander.com/ljustorp".
Se bilaga.
För den ekonomiska redovisningen hänvisas till upprättad balans och resultaträkning
samt revisorernas berättelse.
Styrelsen framför sitt varma tack till alla som på olika sätt har deltagit
genom gåvor och arbetsinsatser till föreningens verksamhet.
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Bilaga till Ljustorps Hembygdsförenings
Verksamhetsberättelse för år 2013

Aktiviteter kring hemsidan

Under året bytte serverleverantören ägare och i samband med det upphörde räknaren på hemsidan
att fungera vilket hitintills inte gått att få åtgärdat. Det går därmed inte att säga hur beläggningen
utvecklats.
Domboksarbetet fortsätter att utvecklas. Gunnar Berglund har kompletterat indexet för de saknade
åren 1609-1649 och ett antal index för tidigare saknade ting (i huvudsak häradsyneting).
Indexet som nu ligger ute i vår dombok på Internet är uppe i drygt 40 000 länkar för personnamn och
ortnamn, en enorm insats som är ledande på Sverige -nivå.
I en artikel har Olof och Gunnar visat att Linné-lärjungen Per Löfling har närmare band med Ljustorp
än vad man förut vetat. Artiklar har publicerats i bl a Släktforskartidningen, DISmitt, och kommer i
nästa nummer av Hembygden samt troligen i Släktforskarförbundets tidning på Sverige-nivå.
Att lyfta fram historien om Löfling kan vara en uppgift för Ljustorps hembygdsförening. Som
jämförelse kan nämnas att Gävle kommun under 2013 beslöt att döpa en bro till Per Löfling-bron.
På hemsidan finns också en omfattande samtidsdokumentation som under året ökade med 5 st (7 st
år 2012) reportage till att omfatta totalt 152 bildreportage från Ljustorp. I varje nummer av
Ljustorpsbladet publiceras "Månadens bild" från Hembygdsföreningens hemsida. En del av
nutidsreportagen, som först publiceras på föreningens hemsida, publiceras även förkortade i
Ljustorpsbladet.
Sven Hallerdal har skrivit en artikel som publicerades på hemsidan där han uppmärksammar de mycket
gamla gränsmarkeringar som kallas "Liggande hönor". Gunnar Berglund har publicerat ett antal artiklar på
hemsidan baserade på sitt arbete med Domboken.
Materialet från hemsidan blev 3-4 föredrag, som hållits i olika föreningar under året.
Olof Ulander driver och utvecklar hemsidan. Gunnar Berglund gör nu vidareutvecklingen av
dombokssidorna även på html-nivå.
Ljustorps Hembygdsförening har sedan 2003 varit representerad via Olof Ulander i arbetet att på
länsnivå utveckla hjälpmedel och stödja hembygdsföreningarnas digitalisering och registrering av
foto och registrering av föremål i databasen Theodor. Efter 10 år avslutades det engagemanget, men
har fortsatt på konsultnivå.
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