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Årsmötesprotokoll för HIF
Protokoll fört vid HIFs årsmöte onsdagen den 12 juli 2006 i skolhuset. Närvarande 26 personer
§1

HIFs ordförande Lasse Larsson öppnar årsmötet och hälsar de närvarande välkomna.

§2

Till mötesordförande valdes Lasse Larsson, till mötessekreterare Ulrica Elmberg,
till justeringsmän tillika rösträknare Gunnar Bjerin och Olle Olsson.

§3

Årsmötet ansågs vara behörigen kallat och förslag till dagordning fastställdes.

§4

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2005 föredrogs av Lasse Larsson (bil 1)

§5

Revisorerna, Sven-Erik och Bosse, har granskat och godkänt årsredovisningen,
räkenskaperna samt styrelsens förvaltning för perioden 2005-01-01 – 2005-12-31.
Revisorerna tillstyrker att balans- och resultaträkning fastställs och att
styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Resultat- och balansräkning för perioden 2005 föredrogs av Lasse Larsson (bil 2).
Intäkter 87 848:-, utgifter 70 172:- och överskottet blir 17 676:-.
I kassan 2 433:-, PG 193 946:- och på bankkonto 51 069:I kassan vid årets slut 247 448:Budget för 2006 intäkter 82 000:-, utgifter 67 000:-, årets vinst 15 000:Tillkommer utgifter för material till skolhusets fasad.
Firmatecknare är ordförande Lasse Larsson och kassör Inger Ögärd.

§6

Styrelsens arbetsplan 2006 föredrogs av Lasse Larsson (bil 1).

§7

Fastställande av årsavgift, 100:- för 2006.
Det diskuterades hur HIF skall värva fler medlemmar.
Idag är det 176 medlemmar. Styrelsen skall förbättra arbetet på att upplysa om att HIF
finns och vad det står för och på så sätt värva fler medlemmar. Det finns fortfarande
hushåll på ön som inte känner till HIF. Laila och Carin har fått i uppgift av styrelsen att
kalla in nyinflyttade till en informationsträff/fika och informera om HIF. Ett konkret
kompendium skall tas fram innehållande en presentation om de olika föreningarna.
Styrelsen skall uppmuntra till att varje familjemedlem betalar 100:-, istället för att varje
fastighet betalar 100:-.

§8

Behandling av motioner och förslag från styrelsen och medlemmar.
Se § 12.

§9

Val av styrelse. Följande personer ingår i / valdes till ny styrelse:
Ordförande
Sekreterare
Kassör

Lasse Larsson
vakant
Inger Ögärd

Vald till årsmötet 2007
Omvald till årsmötet 2007
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Ordinarie ledamot
Ordinarie ledamot
Ordinarie ledamot
Ordinarie ledamot
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare

Martin Lannering
Kenneth Johansson
Laila Mattiasson
Marita Andrén
Gunnar Bjerin
Fredrik Stjernberg
Leif Lachonius
Carin Boberg

Vald till årsmötet 2007
Vald till årsmötet 2007
Vald till årsmötet 2007
Vald till årsmötet 2007
Nyvald till årsmötet 2007
Omvald till årsmötet 2007
Omvald till årsmötet 2007
Omvald till årsmötet 2007

§ 10

Val av valberedning och revisorer.
Revisor
Sven-Erik Pettersson
Suppleant
Ann-Helen Lindström

§ 11

Val av valberedning
Arne Kristensson är sammankallande, Catarina Sjögren, Christer Mattiasson

§ 12

Övriga frågor
Diverse förslag och kommentarer ifrån medlemmarna:

Omvald till årsmötet 2007
Omvald till årsmötet 2007

-det behövs en kraftfull styrelse med olika kunskaper i en förening istället för de
specialföreningar som finns idag.
-önskemål om att införskaffa ett trådlöst nätverk med server till skolhuset.
-det lät meddelas att trampolinen är trasig. En skylt sitter uppe och varnar badgästerna.
En ny bräda är beställd.
-önskemål om hundförbud på badstranden. Bör sättas upp en skylt om detta eller
åtminstone att hundar inte får gå lösa.
Kommunen annonserar om badplatsen på Härön, men tar ej ansvar för att hålla den i
trim. Enligt lagen är den som låter anlägga en badplats ansvarig för att den är i funktion. I
detta fallet HIF. Ansvarsförsäkring bör kollas upp.
-medlemmarna var eniga om att styrelsen bör fortsätta utveckla samarbetet med Häröns
övriga föreningar, vilket redan finns med på styrelsens kommande arbetsplan.
-önskemål om att uppdatera arbetsgruppslistan snarast. Det är den listan som talar om
vem som ansvarar för de olika aktiviteterna som HIF anordnar.
Styrelsen går vidare med dessa frågor, förslag och kommentarer.
§ 13

Ordförande förklarade mötet avslutat

…………………………………
Lasse Larsson – ordf HIF

………………………………….
Ulrica Elmberg – mötessekr

…………………………………
Gunnar Bjerin - justeringsman

………………………………….
Olle Olsson - justeringsman
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Verksamhetsberättelse för 2005
Ordinarie årsmöte ägde rum 12 juli. Eftersom det då inte fanns förslag till ny ordförande
valdes Bengt Törnqvist interimistiskt till ett extra medlemsmöte 10 september 2005. Därefter
har följande personer suttit i styrelsen:.
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ordinarie ledamot
Ordinarie ledamot
Ordinarie ledamot
Ordinarie ledamot
Ordinarie ledamot
Ordinarie ledamot
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare

Lasse Larsson
Ulrica Elmberg
Inger Ögärd
Martin Lannering
Kenneth Johansson
Kerstin Dalhov
Kerstin Stening
Laila Mattiasson
Marita Andrén
Carin Boberg
Fredrik Stjernberg
Leif Lachonius
Gun Linder

Nyvald till årsmötet 2007
Omvald till årsmötet 2006
Omvald till årsmötet 2006
Nyvald till årsmötet 2007
Nyvald till årsmötet 2007
Omvald till årsmötet 2006
Nyvald till årsmötet 2007
Nyvald till årsmötet 2007
Nyvald till årsmötet 2007
Omvald till årsmötet 2006
Omvald till årsmötet 2006
Omvald till årsmötet 2006
Omvald till årsmötet 2006

Styrelsen har under året haft 7 protokollförda möten och ett flertal e-mailkontakter.
Skolan har utöver HIFs aktiviteter använts av övriga Häröföreningar för styrelse- och
årsmöten. Bibliotek har varit öppet varje fredag. Under vinterhalvåret är det regelbundet
torsdagskaffe, berättarkvällar och aktiviteter i vävstugan. Skolan har i ökande omfattning
hyrts ut till både medlemmar och olika organisationer.
Under hösten installerades en luftvärmepump.
I samband med medlemsmötet i september 2005 fördes en diskussion om HIFs framtida
struktur. En närmare utredning av dessa frågor överläts på HIFs styrelse.
Paraplyorganisation
Behovet av en paraplyorganisation för Härön har diskuterats. HIF är den äldsta föreningen på
Härön med rötter i Häröns kyrkliga sykrets. HIF har fungerat som remissinstans för Tjörns
kommun. Efter att HIF bildats har det tillkommit flera specialföreningar där de viktigaste är
Fiskeläget Häröns Samfällighetsförening, VA-föreningen och vägföreningen. HIF har
självklart inget inflytande över dessa föreningar men har under året strävat efter samarbete i
remissfrågor och detta gäller särskilt Dalbergen. Av flera skäl är det inte möjligt att slå ihop
de olika föreningarna. och ingen av de andra föreningarna kan ensam ersätta HIF i sin roll
som remissorgan för kommunen. HIF kan inte heller ensam lämna svar som är motstridiga
mot beslut som fattats av övriga föreningar. HIFs målsättning har varit att verka för ett ökat
samarbete mellan de olika föreningarna.
Skolan
HIF äger Häröns skola och står för drift och underhåll. Detta finansieras huvudsakligen med
ideell verksamhet och kortsiktigt är ekonomin i god balans. HIF har även sett över avgifter för
uthyrning av skolan. Skolan fungerar som gemensam kontors- och sammanträdeslokal för de
olika föreningarna. Häröns föreningar har beslutat om att skaffa gemensam kontorsutrustning
som på sikt kan underlätta arbete administrativt arbete.
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Inkomsterna från de ideella verksamheterna auktion, loppmarknad julbasar mm är mycket
viktiga för finansieringen av skolhusets drift. Det finns en väl fungerande infrastruktur för
dessa verksamheter. Förhoppningsvis kan denna verksamhet fortsätta att bidra till skolans
driftskostnader.
Om nuvarande finansieringsmetoder med tiden visar sig vara otillräcklig så får andra
lösningar diskuteras.

Arbetsplan 2006
Bevaka Häröns intressen i samhällsfrågor.
Utveckla samarbetet med Häröns övriga föreningar.
Traditionella sommaraktiviteter som midsommarfirande, auktion, loppmarknad och räkfest.
Genomföra program i skolhuset under vinterhalvåret.
Reparation, målning av norra fasaden. Fönsterunderhåll.
Bygga sommarrum på vinden.
Införskaffa kontorsutrustning och audiovisuella hjälpmedel.

Härön 20060712
Lars Larsson
ordförande
Häröns Intresseförening
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Ekomomi
Balansräkning per 2005-12-31

Tillgångar
Skolan
Kassa
Postgiro
Bank

0
2 433
193 946
51 069
247 448

Ingående eget kapital
Årets vinst
Summa

229 772
17 676
247 448

Eget kapital

Inkomster och utgifter vid arrangemang
Inkomster
Kaffeförsäljning vid olika tillfällen
Räkor 54 x 150 kr

7 480
8 100
15 580

Utgifter
Underhållning
Räkfest
Kaffe
10 st penninglott städdag

Överskott

7 298
4 043
315
500
12 156
3 424
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Budget 2006
Intäkter
Medlemsavgifter
Auktionen
Loppmarknad
Julmarknad
Lotteri
Uthyrning av skolan
HIF-material
Intäkter från arrangement

18 000
23 000
3 000
13 000
8 000
6 000
6 000
5 000

Summa

82 000

Utgifter
Skolan löpande
Material till auktion, julmarknad
Kontorsmaterial, dator, projektor

35 000
7 000
15 000

Övriga utgifter

10 000

Summa

67 000

0

Årets vinst

15 000

42 000

26 000

5 000
4 000
7 000
42 000

Tillkommer kostnader för underhåll av fasad, fönster mm
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