Årsmötesprotokoll för Häröns Intresseförening 2014-07-09
Protokoll
Fört vid HIF:s årsmöte den 9 juli 2014 i skolhuset. 21 personer närvarande.
§ 1)

Ordförande Laila Mattiasson hälsade samtliga välkomna och förklarade
mötet öppnat.

§ 2)

Till mötesordförande valdes Laila Mattiasson och till mötessekreterare
Anna-Greta Beckman.

§ 3)

Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Lasse Larsson och Sven-Erik
Pettersson.

§ 4)

Fastslogs att mötet hade blivit behörigen kallat.

§5

Förslaget till dagordning fastställdes.

§ 6)

Ordföranden gjorde en noggrann genomgång av styrelsens verksamhetsberättelse för kalenderåret 2013-2014. (Bil 1) Densamma bifogas protokollet.
Ordföranden tackade styrelsen för nedlagt arbete under året.

§ 7)

Kassören Inger Ögärd gick igenom resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2013-2014 och presenterade även styrelsens förslag till budget för
2014-2015. Mötet godkände resultat- och balansräkningen samt även den
föreslagna budgeten.
Bo Nordström föredrog revisorernas berättelse. Revisorerna, Bo Nordström och
Sven-Erik Pettersson tillstyrker att resultat- och balansräkning fastställs.

§ 8)

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§ 9)

Verksamhetsplanen för kommande år föredrogs. Revisor Sven-Erik Pettersson
föreslog att styrelsen förbereder resterande underhållsarbeten av skolhuset, då
ekonomin i HIF är god.( bil 2)

§ 10)

Mötet beslutade om oförändrad medlemsavgift om 100 kronor per vuxen
person.

§ 11)

Inga motioner från styrelse eller medlemmar förelåg.

§ 12)

Valberedningen har utgjorts av Kicki Björklund, Nils-Elis Johansson och
Christer Mattiasson. Valberedningens förslag framlades och godkändes av
årsmötet.
Följande personer valdes till ny styrelse respektive ingår i styrelsen:
Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ordinarie ledamot
Ordinarie ledamot
Ordinarie ledamot
Ordinarie ledamot
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ers, Webbansvarig
Revisor
Revisor
Ersättare revisor

§ 13)

Laila Mattiasson
Inger Ögärd
Anna-Greta Beckman
Carin Boberg
Anders Björklund
Pernilla Jigberg
Carina Svantesson
Malin Axman
Stellan Willén
Jan Beckman
Gunnar Bjerin
Stefan Sjögren
Bo Nordström
Ingvar Engström

Vald till 2015
Omval till 2016
Vald till 2015
Fyllnadsval till 2015
Omval till 2016
Nyval till 2016
Vald till 2015
Vald till 2015
Nyval till 2016
Vald till 2015
Vald till 2015
Nyval till 2016
Vald till 2015
Vald till 2015

Beslutades att ordförande Laila Mattiasson och kassör Inger Ögärd tecknar
firma för Häröns Intresseförening var för sig.
Beslutades att kassören Inger Ögärd ensam hanterar Häröns Intresseförenings
konton över internet.

§ 14)

Till valberedning valdes Kicki Björklund, (sammankallande), Lasse Larsson
och Nils-Elis Johansson.

§ 15)

Övriga frågor:

Jan Beckman bad om hjälp till skolans dag och uppmanade alla att stötta med villiga
arbetshänder, gåvor och bidrag.
Kicki Björklund föreslog att en folder borde göras med information för nya invånare på
Härön.
Anders Nordström-Brunes tog uppfrågan om uthyrningen av skolan Ordföranden
svarade att HIF ser det som en service åt medlemmarna i första hand.
Bo Nordström undrade vem som är kontaktperson för uthyrningen och fick svaret: Laila
Mattiasson.
Gunnar Bjerin tackades med ett presentkort på Magasinet som tack för den stora
arbetsinsatsen med lekplatsen.
Christer Mattiasson har påbörjat arbetet med att flisa rishögen till lekplatsenoch vill
gärna ha hjälp med detta. Flisen blir underlag till en ”lekbåt”, en Doris, som
placeras på lekplatsen när flisningen är klart.
HIF har fått tre nya livräddningsbojar som gåva och som satts upp, vilket innebär att det
nu finns 6 st utplacerade på ön.
Ingvar Engström hälsade samtliga välkomna till slåtter på Holmebacken på lördag 12
juli klockan 10.00. Alla på ön är välkomna att hjälpa till
Ordföranden uppmärksammade pågående försäljning av lotter på Olles bänk och skåp.

§ 16)

.
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.

Härön 2014-07-12
………………………………….
Anna-Greta Beckman
Mötessekr

………………………………..
Laila Mattiasson
Mötesordf

…………………………………..
Lasse Larsson
Justeringsman

………………………………….
Sven-Erik Pettersson
Justeringsman

Bilagor:
1.Verksamhetsberättelse
2.Verksamhetsplan

