
Protokoll fört vid årsmötet med Kulturgruppen 

Anderslöv och Bygden 15/3 2012 
 

 

 

1. Ordföranden Lennart Olsson hälsade alla välkomna till föreningens 18:e  

årsmöte. Därefter hölls en tyst minut för medlemmar som avlidit under året. 

2. Lennart Olsson valdes att leda kvällens förhandlingar. 

3. Anita Sundstedt valdes till mötets sekreterare. 

4. Evy Andersson och Anna Olsson valdes till justeringsmän och rösträknare. 

Dessa skall tillsammans med ordföranden justera protokollet. 

5. Dagordningen fastställdes.    

6. Mötet bestämdes att vara utlyst i behörig tid.    

7. Ordförande berättade om några av förra årets aktiviteter, och hänvisade till 

den utsända verksamhetsberättelsen. Verksamhetsberättelsen godkändes och 

lades till handlingarna. 

8. Kassören Bertil Kamf redogjorde för årsredovisningen.   Inkomsterna från 

medlemsavgifter och gåvor från besökande på muséet har ökat, nettot från 

försäljning av almanackor och böcker har ökat. Detta sammantaget gör att det 

vid årsskiftet fanns 34 702: - i tillgångar. På kontot som är knutet till 

Leaderprojektet som utbetalas genom Jordbruksverket, var behållningen 

5820: -, ytterligare projektbidrag kommer att sättas in på kontot under året. 

Hela projektet skall vara avslutat vid årsskiftet 2012-2013. 

     Därefter läste revisor Gertrud Andersson upp revisionsberättelsen för både       

     Kulturgruppen och Leaderprojektet.  

     Kassaredovisningen godkändes. 

9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

10. Ordförande redogjorde för delar av årets verksamhetsplan, vilken hade 

bifogats kallelsen. Arbetet med dokumentation och utvecklingen av muséet 

fortgår.  Verksamhetsplanen godkändes. 

11. Kassörens förslag till ny budget presenterades och godkändes. Inkomsterna 

har ökat efter höjningen av medlemsavgiften, och från försäljning av 

almanackor och böcker. Medlemsavgiften föreslogs ligga kvar på 100: -/år. 

12. Det fanns inga inkomna förslag. 

13. Valberedningen föreslog omval av Lennart Olsson som styrelseordförande 

för verksamhetsåret. Lennart Olsson valdes till ordförande. 

14. I styrelsen skall ingå sju ordinarie ledamöter och fyra suppleanter.  

15. Till tre ordinarie ledamöter föreslog valberedningen omval på två år av, Gert 

Kamf, Bertil Kamf och Gunnel Ahlberg. De föreslagna valdes. 

16.  Till suppleanter föreslog valberedningen omval på ett år av Birgit Hansson, 

Hans-Bertil Olsson, Alve Jönsson och Per Jystrand. 

17.  Till revisor föreslog valberedningen omval på två år av Inger Andersson.   



18. Till revisionssuppleanter föreslog valberedningen nyval på ett år av Bengt 

Nilsson och omval av Rolf Olsson. 

19. Till valberedningen föreslogs tre ledamöter. Omval av Gert Göransson som 

skall vara sammankallande, omval av Helge Olsson och Gunnar Westberg.  

20. Till representanter för föreningen valdes Lennart Olsson, Gert Göransson och 

Gunnel Westberg. 

21. Övriga ärenden: Eftersom Anderslöv saknar Byaråd så har Kulturgruppen i 

olika sammanhang fått vara språkrör för byggdens intressen. Ordföranden 

redogjorde för planerna att asfaltera Järnvägsgatan efter att gatstenarna tagits 

bort i samband med nybyggnationen vid Järnvägsgatan/Regeringsgatan. Ur 

trafiksynpunkt kommer inte mycket att förändras, men ur kulturhistorisk 

synpunkt att det viktigt att bevara gatstensbeläggningen eftersom det är den 

enda som finns i Anderslöv.  Ordförande redogjorde också om de förändrade 

regler som införts angående kulturbidrag. Kriterier och mallar bör finnas men 

tyvärr har detta inte fungerat tillfredsställande, och det nya systemet kräver 

en omfattande administration. I slutet av april skall vi ha ett möte med 

Kulturnämnden för utbyte av synpunkter. En långsiktig plan för Anderslöv 

och landsbyggdens framtid och behov efterlyses, där bör även den ”gamla” 

frågan om ett bad presenteras.                                                                       

Den 3 juni kommer det att vara aktiviteter hos flertalet föreningar i byn, då 

kommer bussar att gå mellan byarna och de olika arrangemangen som ingår i 

Trelleborg till 1000. Den 6 juni kommer Nationaldagen att firas i Anderslövs, 

detta är en 60-årig tradition som föreningarna inte vill skall flyttas, även om 

det framförts förslag på att allt firande skulle ske i Trelleborg. Eftersom 

Ryttarföreningen är arrangörer kommer firandet att förläggas till Ridhuset 

och inte som vanligt till fotbollsplanen.                                   

Gymnastikföreningen firar i år 90-års jubileum och kommer att fira detta 

med olika arrangemang. 

22. Ordförande tackade för visat intresse förklarade mötet avslutat. 

 

 

 Vid protokollet   Ordförande 

 

 

…………………………...                                    ………………………….. 

Anita Sundstedt   Lennart Olsson 

 

 

Justeringsmän 

 

 

…………………………..                                 ……………………………….. 

Anna Olsson   Evy Andersson   


