Rapport från årsmötet
Föreningens årsmöte (42) genomfördes den 2 juli Gamla skolan på Norn. Här nedan återges
de viktigaste punkterna.
Ordförande Jan Karlsson hälsade mötesdeltagarna välkomna. Han inledde med att påminna
om att medlemmarna Kerstin Ahston och Bengt Wester gått ur tiden sedan förra årsmötet.
Båda var mångåriga styrelseledamöter i föreningen och Bengt Wester dessutom
hedersledamot. Jan Karlsson påbjöd en tyst minut för att hedra minnet av de två. Därefter
förklarade han årsmötet öppnat.
Sekreteraren gjorde en sammanfattning av verksamheten under föregående år då
verksamheten påverkats av den pågående Coronaepidemin. Det traditionella
midsommarfirandet hade måst ställas in. Årsmöte och Norndag genomfördes med vissa
begränsningar. Årsmötet hölls utomhus. Norndagen drog många besökare och genomfördes
på ett kontrollerat sätt. Muséet hölls öppet lördagar och söndagar under juli månad. Viss
guidning hade gjorts.
Verksamhetsberättelsen kan läsas i sin helhet på föreningens hemsida, Norn.nu.
Årsmötet fastställde revisionsberättelsen, bokslutet och verksamhetsberättelsen och
beviljade ansvarsfrihet för styrelsen för år 2022.
Årsmötet beslutade att medlemsavgiften skulle bli oförändrad 150 kr per år och person.
Därefter vidtog val av ordförande, styrelseledamöter och ersättare. Valberedningen hade
förberett frågan och årsmötet beslutade enligt deras förslag.
Jan Karlsson omvaldes som ordförande för ett år. Jonas Ericsson, Lisbeth Lundin och JanErik Johansson omvaldes som ledamöter på två år och Lena Wallin valdes in som ledamot
på ett år, fyllnadsval efter Kerstin Ashton. Vid det påföljande konstituerande styrelsemötet
valdes Lena Wallin till kassör. Ledamöterna Anna-Carin Danielsson och Bengt-Erik
Johansson var valda på två år vid förra årsmötet och berördes inte av årets val.
Som ersättare i styrelsen omvaldes Tommy Arvidsson, Anna-Karin Kylander
och Rune Holst på ett år.
Årsmötet beslutade utse Anders Sundström till hedersmedlem.
Årsmötet uppmärksammade en utställning om Nornmusik med fokus på spelmanssläkten
Brandt och en om tapetmästaren Johan Norman har i ordningsställts.
Efter mötets avslutning gav Bengt-Erik Johansson en kort föreläsning om Gamla skolan och
om hur undervisning bedrevs på Norn från sent 1600-tal till 1947.

