Protokoll från årsmötet i Riddarhyttans Hembygds- och Intresseförening
2019-03-05

Närvarande i Sågstugan var 8 medlemmar
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Mötet öppnas och ordförande hälsar välkommen.
Dagordningen fastställes.
Barbro Bergquist väljs till mötets ordförande.
Karin Lindström väljs till mötets sekreterare.
Kalle Nordebring och Gunne Ramberg väljs att justera protokollet.
Redogörelse för verksamhetsberättelse och räkenskaper.
Revisorernas berättelse läses.
Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för år 2018.
Val
Ordförande: Styrelsen får i uppdrag av mötet att fortsätta leta efter ordförande som
till dagens datum inte gått att finna, när nuvarande ordförande avsagt sig sitt uppdrag.
Styrelsen vill ha hjälp med förslag även från övriga medlemmar. När en lämplig och villig
ordförandekandidat dyker upp ska denna väljas på ett extra årsmöte.
Styrelseledamot: Barbro Bergquist, nyval 2 år
Suppleanter: Willy Malmberg, omval 1 år. Hans-Åke Karlsson, omval 1 år. Gunne
Ramberg nyval 1 år
Revisorer: Leif Fredriksson och Fredrik Skog omval 1 år
Revisorersättare: Nils-Eric Wikström omval 1 år
10 Inga inlämnade motioner.
11 Mötet beslutar att årsavgiften blir oförändrad 50 kr för enskild och 100 kr för familj för
år 2020.
12 Mötet beslutar att den ordinarie styrelseledamoten, tidigare ordförande, Barbro
Bergquist och kassören Bertil Skog tecknar firma var för sig eller tillsammans.
13 Den för kommunens hembygdsföreningar gemensamma tidskriften Bygd och Bruk har
regelbundna möten och det är endast Kalle som bevistat dessa regelbundet . Han föreslår nu
att vi väljer två representanter till dessa möten. Mötet väljer Kalle och Bertil med Inge som
ersättare. Kalle vill också att någon mer ska sälja tidningen. Maria erbjuder sig att göra detta.
Mötet diskuterar återigen framtida lokal för föreningen förutom sågstugan. Tidigare förslag
om att framföra önskemål till MK Hyttan om att få hyra övervåningen av Skilastugan
fastställer dagens möte är det bästa alternativet i frågan.
En projektskiss för förstudie till ” Järnleden i Riddarhyttan” har skrivits av Anders Olsson,
RAT, se bilaga.
Det mötet har att ta ställning till är om RHI kan vara projektägare till detta projekt. Svaret
från mötet är ett enhälligt nej. Argumentet är att föreningen har inte resurser i form av
personer till detta.
Nästa fråga att ta ställning till är om RHI ställer sig bakom projektet genom att ” göra det
föreningen redan gör förutom att delta i projektets möten under det tilltänkta förstudieåret.”
En lång och ingående diskussion följer av denna fråga. Det som framkommer är att
mötesdeltagarna uppfattar idén som en fin idé och vore önskvärd att förverkliga. RHI som
förening har stora svårigheter att sköta sina egna projekt pga att antalet människor som kan

arbeta såväl självständigt som i grupp är helt enkelt för litet i en krympande skara
Riddarhyttebor. I det perspektivet bedömer inte mötet att RHI kan gå in i nya projekt.
Tillskott av ekonomiska medel bedömer inte mötet skulle förändra situationen.
14 Ordförande tackar för visat intresse och mötet avslutas.
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