
Verksamhetsberättelse samt balans- och 
resultaträkningar finns på hemsidan. 
www.hembygd.se/huddinge 
Vill du hellre ha dessa handlingar per post 
ring då till vår telefonsvarare eller kontakta  
någon i styrelsen alternativt mejla oss. Handlingarna kommer 
också att finnas tillgängliga vid årsmötet. 
 
Förslag till budget för år 2023 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    HUDDINGE HEMBYGDSFÖRENING 
 

      Huddinge Hembygdsförening 
 
         K A L L E L S E    T I L L 
 
                 Å R S M Ö T E 
 
   Torsdagen den 28 april 2022 kl. 19.00-22.00  
    Plats: Folkes kulturhuset, Huddinge centrum 
                     
Vi fick goda erfarenheter och fin respons förra året när vi 
gav medlemmarna möjlighet att poströsta. Det var då 
coronan som aktualiserade möjligheten. Nu är läget 
annorlunda. Men styrelsen ger medlemmarna möjlighet att 
poströsta även detta år. 
 
Efter årsmötesförhandlingarna blir det kaffe med dopp. 
Därefter kåserar Peka Ludin kring sina teckningar av 
byggnader i Huddinge.  
 
Vi ber vi dig anmäla ditt deltagande senast den 25 april till    
Vår telefonsvarare - tel. 711 26 70 - så att vi får en 
uppfattning om hur många vi ska beställa kaffe/thé för. 
   
 Hur det går till att poströsta framgår på nästa uppslag  
 
 Styrelsen 
 
 
 
 

 



 
Dagordning - årsmöte 2022-04-28 
 
1.  Årsmötets öppnande. 
2.  Årsmötets stadgeenliga utlysande. 
3.  Val av ordförande för årsmötet. 
4.   Fastställande av dagordning. 
5.   Val av sekreterare för årsmötet. 
6.   Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare. 
7.   Styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomisk redovisning för 2021. 
8.   Revisionsberättelse. 
9.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.        ja           nej 
 
10. Fastställande av medlemsavgift för 2023 samt budget för år 2023. 
       
      Medlemsavgift oförändrad 120 kr,          ja          nej 
      190 kr för par och 300 kr för förening 
       
      Budget – se sista sidan                             ja          nej 
      Ändringsförslag skrivs här     …………………………….. 
       ……………………………………………………………… 
 
11. Val av två ordinarie styrelseledamöter till årsmötet 2024.                                          
       I tur att avgå: Åke Blomqvist och Gert Sundström. 
       Omval       ja    nej     Annat förslag      ………………………..                             
   
12.  Val av två styrelsesuppleanter till årsmötet 2024.          
        I tur att avgå: Anita Boman och Charlotte Björkman.                  
        Omval   ja    nej        Annat förslag      ……………………….  
                  
13. Val av två revisorer för 2022.                        
      I tur att avgå; Lennart Bresell och Lennart Blomqvist.                 
      Omval     ja     nej     Annat förslag  ……………………….. 
                                             
14. Val av två revisorssuppleanter för 2022.              
      I tur att avgå: Olle Olofsson och Anna Nilsson.                         
      Omval      ja     nej      Annat förslag:………………………. 

                                              
15. Val av valberedning till årsmötet 2023.             
       I tur att avgå: Per-Erik (Peka) Ludin, sammankallande,               
        Liane Hesse samt Gunilla Andér Kallifatides.  
        Omval      ja       nej        Annat förslag:……………………..   
                
16.  Övriga frågor och medlemmars yttranden. 
17.  Utlämnande av Hembygdsföreningens diplom. 
18.  Mötets avslutande. 
 
 
 POSTRÖSTNING  

 
Om du vill poströsta gör du så här: 
 
Sätt en ring runt ja eller nej eller ange annat förslag.   
 
Posta detta dokument till Huddinge Hembygdsförening, 
Sjödalstorget 3B, 141 47 Huddinge eller maila till 
huddinge.hembygd@telia.com genom att scanna det ifyllda 
dokumentet eller skriva svaret på ditt mail. 
 
Poströsten måste vara oss tillhanda senast den 25 april. 
och medlemsavgiften erlagd för år 2022. 
 
 
Namn: _______________________________________- 
 


