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Föreningens höstmöte 2020 
 

Med hänvisning till de restriktioner som föranleddes av den rådande pandemin  

beslöt styrelsen att skjuta upp höstmötet till våren 2021. Vi hoppades då att situationen skulle 

förändras till det bättre, så att ett normalt möte kunde hållas på Antkärrgården. 

 

Styrelsen diskuterade på mötet den 25 januari frågan om höstmötets arrangemang. I stadgarnas 

paragraf 8 finns stipulerat de ärenden som är obligatoriska, samt följande moment: 

... 

§ 8.  

.... Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende ska behandlas vid föreningens höstmöte ska 

han eller hon skriftligen meddela detta till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas med i 

möteskallelsen. ... 

 

Med hänvisning till detta moment har föreningens medlemmar möjlighet att komma med förslag till 

ärenden som skall behandlas på höstmötet. För att detta skall vara möjligt ber styrelsen att få 

eventuella förslag till ärenden senast den 12 februari 2021. Styrelsen behandlar inkomna ärenden 

på sitt möte den 15 februari. Efter det skickas kallelsen, med uppdaterad lista och anvisningar för 

mötesdeltagande, för höstmötet, som hålles måndagen den 8 mars 2021 kl. 18.30, på Antkärrgården. 

Verksamhet 2021 
Under rådande förhållanden har styrelsen beslutat avvakta med förverkligandet av den verksamhet som 

planerats för år 2021 på Antkärrgården. En arbetsgrupp förbereder för att vi skall kunna få igång 

verksamhet igen. 

En byavandring i Kila by den 22 april 
ordnas med start kl. 18.00 (– ca 20.30). Guide: Göran Fagerstedt. Avgift 15 €/person. Start vid hörnet 

av Kilavägen och Blåbärsgatan. Parkeringsmöjlighet vid järnvägsstationen. 

Anmälningar senast 19.4 till Göran Fagerstedt (goran.fagerstedt@gmail.com eller textmeddelande 

044 5231215). Närmare info ges efter att anmälningen noterats. 

 

Arkeologisk utgrävning 28 – 30.5.2021 i Kroggård 

(utgrävningsplats Malmkulla). 10 deltagare per dag. Anmäl dig till den dag som passar dig bäst. 

Anmälningar tas emot under tiden 12 – 30 april 2021.  

Avgift 20 € per person/dag. (Närmare anvisningar om plats och betalning ges när deltagandet 

bekräftas). Utgrävningen arrangeras i samarbete med Sällskapet Natura och med finansiering av 

Svenska kulturfonden. 

http://www.karis.hembygd.fi/
mailto:karis@hembygd.fi
mailto:goran.fagerstedt@gmail.com


      Medlemsbrev 1 – 2021 sid.2 

Antkärrgården, Strandparken www.karis.hembygd.fi Tel. 0440987226 
10300 Karis karis@hembygd.fi  

 

Föredragningslista för höstmöte för Karis hembygdsförening rf 
måndagen 8 mars 2021, kl. 18.30 på Antkärrgården. 
 

1. Mötet öppnas 

2. Val av ordförande och kallande av sekreterare för mötet 

3. Mötets laglighet konstateras 

4. Val av protokolljusterare för mötet 

5. Föredragningslistan fastställs 

6. Medlemsavgifter för 2021 

Förslag: Avgifterna hålls oförändrade, årsmedlem 12 €, ständig medlem 100 €. 

  

7. Arvoden åt ordförande, sekreterare och andra funktionärer 

Förslag: Inga mötesarvoden betalas. 

 

8. Budget och verksamhetsplan för år 2021 

Mötets ordförande föredrar styrelsens förslag till Budget och verksamhetsplan för år 2021. 

Förslag: Fastställes enligt bilaga 1. 

 

9. Val av ordförande för år 2021 

Under år 2020 har Göran Fagerstedt fungerat som ordförande. 

 

10. Val av styrelsemedlemmar 

I tur att avgå är medlemmarna Auli Kari och Tommy Björklund. Styrelseplatser för mandatperioderna 

2021 och 2021 – 22 är också lediga.   

Förslag: Återval av Tommy Björklund. Som nya styrelsemedlemmar väljs Max Forsman (2021 – 22) 

och Gunilla Nummi (2021). Auli Kari har undanbett sig återval, så mandatet för 2021 – 23 är vakant. 

 

11. Val av en verksamhetsgranskare och dennes suppleant 

Som verksamhetsgranskare har Peter Nynäs fungerat, med Tauno Skogberg som suppleant. 

 

12. Övriga ärenden 

1. Mötet ger styrelsen rätt att vid behov utnyttja fondmedel ur Lars Backs minnesfond, med tanke på 

att det under rådande pandemi är svårt att hyra ut huset till utomstående och ordna aktiviteter som 

genererar inkomster. 

2. Av styrelsen eller medlemmar framförda ärenden. 

 

13. Mötet avslutas 
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