
 
 
 

Höstprogram för Tjörns hembygdsförening 

2022 
 

Nu är sommarens öppna söndagar nästan slut för i år. Fler har i år besökt 
museet, kanske har både nya huset, nya utställningar och loppisen på logen 
hjälpt till att dra. Vi har också haft enskilda visningar, besök från andra länder 
och andra hembygdsföreningar. 
 
Nu kommer hösten med mörkare kvällar, då känns det bra att ha ett fint hus 
att samlas i, men ännu en tid kan vi vara ute. 
 

• Barnens dag lördag 27 augusti kl. 14-17 
 

• 10 september kl. 11-14 Skördefest m.m. med Tjörns trädgårdsförening 
på vår stora gräsmatta, se deras program. 

 

• 6 oktober kl. 19.00 Historikern och författaren Tomas Andersson 
berättar om när Bohuslän blev svenskt på 1600- och 1700-talen med bl.a. 
exempel från Tjörn. Entré 150 kr inkl. kaffe. I samarbete med Sundsby 
vänförening. 

 

• 29 oktober 18.00 Extra årsmöte se kallelse nästa sida 

• 29 oktober kl. 18.15 "Havsfolket - Göteborgsförfattaren Kristian Wedel 
kåserar om sina bohuslänska rötter."  Musik med Vier Brillen. Entré 200 
kr medlem, 250 kr ickemedlem. Anmälan senast 25 oktober till Estrid 
Nilsson på tel. 073-094 19 79 eller 0304 - 66 04 67 eller 
estridn@hotmail.com 

 

• 17 november kl. 18.00 Berättarkväll: Bröllop förr. Ta gärna med egna 
minnen och foton. Entré 50 kr inkl. kaffe. 
 

 

I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan  
 

mailto:estridn@hotmail.com


 
 

Kallelse till extra årsmöte med Tjörns Hembygdsförening  

på Bräcke lördagen 29:e oktober kl. 18.00 – ca 18.15 

 

Föredragningslista  

1) Mötets öppnande  

 2) Val av ordförande för mötet  

 3) Val av sekreterare för mötet  

' 4) Val av två justerare tillika rösträknare  

 5) Godkännande av föredragningslistan  

 6) Frågan om mötets behöriga utlysande  

 7) Föredragning av styrelsens förslag till nya stadgar 

 8) Beslut med anledning av styrelsens förslag till nya stadgar  

 9) Mötets avslutande 

 

Styrelsen förslag till ändring av $ 4 i stadgarna 

Nuvarande lydelse 

 

Föreningens penningmedel  

 

§4  

 Föreningens penningmedel skall förvaltas av styrelsen och innestå på bank. De 

medel som härrör från donationer/testamenten skall i bokföringen redovisas under 

speciell rubrik på skuldsidan och hanteras enligt donatorernas önskemål. Kapital 

och ränta får endast tas i anspråk för angivet ändamål i donationen eller testamentet 

 

Föreslagen lydelse 

 

Föreningens penningmedel  

 

§4  

 Föreningens penningmedel skall förvaltas av styrelsen. De medel som härrör från 

donationer/testamenten skall i bokföringen redovisas under speciell rubrik på 

skuldsidan och hanteras enligt donatorernas önskemål. Kapital och ränta får endast 

tas i anspråk för angivet ändamål i donationen eller testamentet. 


