Årsmötesprotokoll för HIF
Protokoll fört vid HIFs årsmöte onsdagen den 11 juli 2007 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 Leif Lachonius, till
justeringsmän tillika rösträknare Åsa Vilkans och Evert Olsson.

§3

Årsmötet ansågs behörigen kallat och förslaget till dagordning fastställdes.

§4

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2005 föredrogs av Lasse Larsson (bil.1).
Resultat- och balansräkningen för perioden 2006 samt budget för 2007 föredrogs av
Lasse Larsson (bil. 2).

§5

Revisorerna, Sven–Erik och Ann-Helen, har granskat och godkänt årsredovisningen,
räkenskaperna samt styrelsens förvaltning för perioden 2006-01-01 – 2006-12-31.
Revisorerna tillstyrker att balans- och resultaträkning fastställs och att styrelsens
ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Årsmötet beviljade ansvarsfrihet.

§6

Styrelsens arbetsplan för 2007 föredrogs av Lasse Larsson och fastställdes av
årsmötet. (bil.3)

§7

Årsavgiften för 2007 fastställdes till 100:-

§8

Inga motioner eller förslag från styrelse eller medlemmar förelåg. Se Övriga frågor

§9

Val av styrelse. Inga förslag till ordförande och sekreterare förelåg. Följande personer
ingår i/valdes till ny styrelse. Årsmötet uppdrog åt styrelsen att inom sig utse
ordförande/firmatecknare.
Kassör och firmatecknare
Ledamot och sammankallande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare

Inger Ögärd
Martin Lannering
Kenneth Johansson
Laila Mattiasson
Marita Andrén
Gunnar Bjerin
Malin Axman
Thomas Alving
Fredrik Stjernberg
Catarina Sjögren
Birgitta Rolfsdotter

§ 10 Val av revisorer. Följande personer valdes
Revisor
Sven-Erik Pettersson
Revisor
Bosse Nordström
Suppleant
Ann-Helen Lindström
Suppleant
Ingvar Engström

Vald till årsmötet 2008
Omvald till årsmötet 2009
Omvald till årsmötet 2009
Vald till årsmötet 2008
Vald till årsmötet 2008
Nyval till årsmötet 2009
Nyval till årsmötet 2009
Fyllnadsval till 2008
Omval till årsmötet 2009
Nyval till årsmötet 2008
Nyval till årsmötet 2009
Vald till årsmötet 2008
Omval till årsmötet 2009
Vald till årsmötet 2008
Nyval till årsmötet 2009

§ 11 Val av valberedning. Följande personer valdes
Christer Mattiasson omvaldes som sammankallande och som nyval, Agneta Bjerin
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§ 12 Övriga frågor
• Informerades om att trampolinen på badplatsen åtgärdas av Ingvar Engström.
Begäran om ny trampolin för nästa säsong måste göras skriftligt till kommunen.
HIF är ansvarig för badplatsen och har försäkring. Kommunen står för
kostnader för trampolin, stegar mm.
• Informerades om kommande aktiviteter
o Slåtter på Holmen kl. 10 den 13 juli
o Dödenmästerskap kl. 10 den 14 juli
o Bio i skolan söndag 15 juli
o Vindsröjning i skolan måndag 16 juli
o Storungsbak hos Elsa och Ingvar tisdag 17 juli
o Loppmarknad lördag 21 juli
o Räkfest lördag 22 september.
§ 13 Den avgående ordförande Lasse Larsson avtackades för sitt förtjänstfulla arbete att
leda HIF.
§ 14 Ordföranden tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat

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

…………………………………………..
Leif Lachonius – mötessekreterare

……………………………………….
Åsa Vilkans – justeringsman

…………………………………………
Evert Olsson – justeringsman

Bilagor: Verksamhetsberättelse 2006, Resultat och balansräkning 2006, Arbetsplan 2007
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Verksamhetsberättelse för år 2006 (1/1-31/12)
Under året har följande personer suttit i styrelsen:.
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ordinarie ledamot
Ordinarie ledamot
Ordinarie ledamot
Ordinarie ledamot
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare

Lasse Larsson
vakant
Inger Ögärd
Martin Lannering
Kenneth Johansson
Laila Mattiasson
Marita Andrén
Carin Boberg
Fredrik Stjernberg
Leif Lachonius
Gunnar Bjerin

Styrelsen har under året haft sju protokollförda möten och ett flertal e-mailkontakter. Årsmöte
ägde rum 12/7.
Skolan
HIF äger Häröns skola och står för drift och underhåll. Detta finansieras huvudsakligen med
ideell verksamhet och kortsiktigt är ekonomin i god balans. Under 2006 gjordes ett
omfattande underhåll av delar av fasad och fönster. Översyn av elektricitet har påbörjats och
när detta är genomfört finns det under de närmaste åren inga större underhållsbehov.
Inkomsterna från de ideella verksamheterna auktion, loppmarknad julbasar mm har varit
mycket viktiga för finansieringen av skolhusets drift. Under 2007 blir det varken auktion eller
julmarknad men minskade driftskostnader främst beroende på installation av en värmepump
gör att det även för 2007 finns en rimlig budget.
Om nuvarande finansieringsmetoder med tiden visar sig vara otillräcklig så får andra
lösningar diskuteras.
Arrangemang i skolhuset.
I februari visade Börje Ek filmer från Härön och i mars visade Sture Björnsson naturbilder
från Västkusten. Visans vänner från Tjörn kom på ett uppskattat besök i april.
Under våren skaffade HIF tillsammans med övriga föreningar en dator kompletterat med
audivisuella hjälpmedel som gjorde att film, TV mm kunde visas på storbild. Som följd av
detta blev fotbolls-VM med Sverige mot Tyskland ett av årets mest välbesökta HIFarrangemang.
Sommaren hade de traditionella aktiviteterna med midsommar i Svängevik, dödenmästerskap,
seglarskola, akvarellkurs, auktion och loppmarknad. Auktionen gav ett stort överskott och
HIF kan inte nog tacka alla ideella krafter som gjort detta omöjligt.
I september var det räkfest med Rulles Hot Fåroch senare under hösten kom Håkan Sandblad
och berättade radiohistoria
Skolan har utöver HIFs aktiviteter använts av övriga Häröföreningar för styrelse- och
årsmöten och egna aktiviteter. Bibliotek har varit öppet varje fredag. Under vinterhalvåret har
det ofta varit torsdagskaffe och berättarkvällar. Skolan har också hyrts ut till både medlemmar
och olika organisationer.
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Projekt Dalbergen
Utöver löpande verksamhet har HIF tillsammans med sakföreningarna under året haft flera
möten och kontakter med Tjörns kommun, arkitekt Stig Holmstrand och familjen Thiel om
projekt Dalbergen. HIF har tillsammans med HSVA, FHSF och vägföreningen lämnat en
gemensam skrivelse till Tjörns kommun där man ställer sig positiv till projektet under
förutsättning att infrastrukturfrågor som parkeringsplatser och båtplatser löses. Nästa steg i
planprocessen är att exploateringsavtal skrivs med sakföreningarna.
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 är att fortsätta att verka för ett
ökat samarbete mellan de olika föreningarna.
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Arbetsplan 2007 Häröns intresseförening
Bevaka Häröns intressen i samhällsfrågor.
Utveckla samarbetet med Häröns övriga föreningar.
Arbeta för att traditionella sommaraktiviteter som midsommarfirande, auktion, loppmarknad
och räkfest kan bestå om än i förändrad form.
Stödja initiativ för nya gemensamma aktiviteter.
Genomföra program i skolhuset under vinterhalvåret
Göra översyn och renovering av el.
Bygga nytt förråd på gårdsplanen (detta beräknas ske i samarbete med HSVA och FHSF).
Bygga sommarrum på vinden.

5 (8)

Ekonomiskt resultat Häröns intresseförening
2006

2005

Intäkter
Medlemsavgifter
Auktionen
Loppmarknad
Julmarknad
Lotteri
Uthyrning av skolan
HIF-material
Nettointäkter från arrangemang
Bidrag
Övriga inkomster
Summa

22450
28189
4425
0
8946
3000
1795
7348
1232
0
77 385

17 600
22 910
3 005
12 978
7 834
4 800
6 610
3 424
8 497
190
87 848

Utgifter för drift
Skolan löpande
Material till auktion, julmarknad
Material för upprustning av lekplats, badbrygga mm.
Kontorsmaterial
Uppvaktning blommor
Övriga utgifter
Summa

22854
1357
0
2090
712
2173
29 186

34 671
6 168
6 290
2 414
1 078
2 396
53 017

Underhåll investeringar
Värmeväxlare
Målning skolan
Dator
Diverse
Summa

100700
18376
5275
124 351

17 155

Årets vinst

-76 152

17 676

17 155
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Balansräkning Häröns intresseförening
2006

2005

Skolan
Kassa
Postgiro
Bank

0
4480
130908
35908
171 296

0
2 433
193 946
51 069
247 448

Ingående eget kapital
Årets vinst
Summa

247448
-76152
171296

229 772
17 676
247 448

Tillgångar

Eget kapital

7 (8)

Budget 2007 Häröns intresseförening
2007

2006

20000
5000
4000
3000
1000
5000
9000
47 000

22450
32614
8946
3000
1795
7348
1232
77 385

Skolan löpande

25000

22854

Material
Uppvaktning blommor
Övriga utgifter
Summa

3000
1000
3000
32 000

3447
712
2173
29186

Underhåll investeringar
El
Diverse
Summa

15000
10000
25 000

Intäkter
Medlemsavgifter
Loppmarknad mm
Lotteri
Uthyrning av skolan
HIF-material
Nettointäkter från arrangemang
Övrigt (1/3 datorutrustning)
Summa
Utgifter för drift mm

Årets vinst

-10 000

Övrigt underhåll
Sommarrum vinden
Nytt förråd utanför skolan
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