
Årsmötet 2006. 
 
Detta genomfördes den 12 augusti. Mötet inleddes sedvanligt med ett kaffebord som de ca 50 
deltagarna  kunde avnjuta inne i Gäserudstugans gammalcharmiga atmosfär, eller på gårdstunet. 
Gäserudstugan hålls i bra skick av ägaren Håbols Hembygdsförening och är öppen för turister 
under sommarhalvåret. Stugan inger en speciell atmosfär, som för tankarna bakåt till 
levnadsförhållanden under tidigare århundraden.  
 
Vid årsmötet: 

• Omvaldes föreningens funktionärer (se senaste årsberättelse och styrelsen på denna 
hemsida)   

• Beslöts att medlemsavgifterna skulle vara oförändrade åren 2007 och 2008. Medlemskap 
• Uppsatstävlingen som utlystes 2004 har hittills gett ett klent resultat. Årsmötet beslöt att 

tävlingen ”ligger kvar”. Förhoppningsvis kommer det in bidrag under de kommande åren. 
Så fatta pennan eller tangentbordet och skriv.   

• Vid årsmötet 2004 framfördes att en del gamla släktgravvårdar på Håbols kyrkogård 
håller på att förfalla så att det är svårt att urskilja vad som är skrivet på stenarna. Det är 
området med ”Höge kils” gravvårdar vid ingången till Håbols kyrka som avses. En 
inventering har utförts av Asta Lidén. Årsmötet antog styrelsen förslag:                          
Att Diskutera detta med Håbolssläktföreningen. Färdigställa inventeringen och ta fram 
preciserade kostnader. Att 8.000:- ur släktfonden får disponeras för ändamålet. Årsmötet 
ställde sig också bakom styrelsens policy angående gravvårdar: ”Det är i första hand de 
efterkommandes ansvar att sörja för att gravvårdar hålls i skick. Gamla gravvårdar över 
”stamföräldrar” kan komma ifråga för föreningens engagemang. Detta får prövas från fall 
till fall”.  

• Beslöts att höja priset för Ivan Löfgrens släktbok med tillhörande register något. Det nya 
priset är 200:- för boken och 50:- för registret, sammanlagt 250:-. 

• Diskuterades behovet av att formulera ett mera konkret syfte/motiv med föreningen och 
varför man skall vara medlem. Viktigt är att väcka intresse och engagemang hos de 
yngre. Föreningen är ju så mycket mer än släktträffar och trevlig samvaro. Den erbjuder 
framför allt kulturhistoria ur många olika aspekter. Det står var och en fritt att formulera 
sig t.ex. på hemsidan eller i uppsatstävlingen. 

• Beslöts att styrelsen får fortsätta med informella kontakter med Håbolssläktföreningen 
och arbeta för att diskutera om och hur föreningarna kan samverka, men ändå arbeta 
oberoende av varandra.  

 
Efter årsmötet berättade Jan Norén om gårdar i Håbol inför den kommande håbolsboken del 2, 
som beräknas utkomma om ett par år. Boken skall beskriva gårdarna i Håbol. Som underlag har 
bl.a. en torpinventering genomförts och torpens läge utmärkts med en påle. Deras historia och 
bebyggelse har undersökts. Jan Norén uppehöll sig mycket omkring den torpkultur som växte 
fram under 1800-talet.  
 
Därefter framfördes en välklingande musikalisk underhållning med varierat innehåll av Ylva 
Kadin med ”barbershopkvartett”. 
 
Som avslutning kunde deltagarna samlas kring en salladsmåltid.  
Mötesdeltagarna uttryckte sig uppskattande om mötet som trevligt och givande. 
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