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Årsmötesprotokoll för HIF
Protokoll fört vid HIFs årsmöte torsdagen den 9 juli 2015 i skolhuset. Närvarande 29 personer.
§1

Ordföranden Laila Mattiasson hälsade deltagarna välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

§2

Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Anders Jansson och Nils-Elis Johansson

§3

Till mötesordförande valdes Laila Mattiasson och till mötessekreterare Gunnar Bjerin.

§4

Fastslogs att mötet hade blivit behörigen kallat.

§5

Förslaget till dagordning fastställdes

§6

a) Mötesordföranden gjorde en noggrann genomgång av styrelsens verksamhetsberättelse för
kalenderåret 2014 och verksamhetsåret 2014-2015.
b) Kassören Inger Ögärd gick igenom resultaträkning och balansräkningen för räkenskapsåret
2014.
c) Bo Nordström föredrog revisorernas berättelse. Revisorerna tillstyrker att resultaträkning och
balansräkning fastställs och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

§7

Ordförande frågade mötet om hon kunde ställa frågan om styrelsens ansvarsfrihet, vilket
beviljades. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret och
verksamhetsåret.

§8

Information/förslag från styrelsen:
a) Ordföranden beskrev förslag till ändrade stadgar, bl.a. några ändringar i den obligatoriska
agendan för årsmöten, och när medlemsavgifter förfaller till betalning. Mötet diskuterade det
faktum att HIF är ägare av skolhuset i form av lös egendom. Mötet beslöt att lägga till en
paragraf nr 3 om att HIF skall förvalta skolhuset. Mötet beslutade att godkänna de reviderade
stadgarna. Ett medlemsmöte krävs ytterligare innan de gäller.
b) Ordföranden beskrev den underhållsplan för skolhuset som styrelsen arbetar med. De
viktigaste punkterna är utbyte av 5 fönster, viss målning inom-/ och utomhus och service på
värmepump.
c) HSS kommer att färdigställa boulebanan. HSS har ställt en förfrågan om att HIF därefter
övertar förvaltningen av banan.
d) I samverkan med FHSF och HSVA diskuteras om de ”gamla dassen” skall ersättas med en
ny byggnad.
Inga motioner från medlemmar förelåg.

§9

Ordföranden föredrog styrelsens förslag till verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.

§ 10 Verksamhetsplanen fastställdes.
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§ 11 Mötet beslutade om oförändrad medlemsavgift om 100 kronor per person och kalenderår.
§ 12 Kassören föredrog förslag till budget för räkenskapsåret 2015. Föreslagen budget fastställdes.
§ 13 Valberedningen framlade förslag på nyval och omval av styrelsemedlemmar och revisorer.
Följande personer omvaldes, nyvaldes resp. kvarstår i styrelsen:
Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ordinarie ledamot
Ordinarie ledamot
Ordinarie ledamot
Ordinarie ledamot
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare, webbansvarig

Laila Mattiasson
Inger Ögärd
Anna Karin Jansson
Anna-Greta Beckman
Anders Björklund
Mikael Larsson
Carina Svantesson
Malin Axman
Stellan Willén
Per Johansson
Gunnar Bjerin

Omval till 2017
Vald till 2016
Nyval till 2017
Omval till 2017
Vald till 2016
Vald till 2016
Omval till 2017
Omval till 2017
Vald till 2016
Nyval till 2017
Omval till 2017

Stefan Sjögren
Bo Nordström
Ingvar Engström

Vald till 2016
Omval till 2017
Omval till 2017

§ 14 Till revisorer valdes:
Revisor
Revisor
Ersättare revisor

§ 15 Till valberedningen valdes: Kicki Björklund (sammankallande) , Nils-Elis Johansson och
Lasse Larsson ; samtliga omvaldes
§ 16 Beslut om firmatecknare: Årsmötet beslutade att ordföranden Laila Mattiasson och kassören
Inger Ögard är firmatecknare var för sig.
§ 17 Mötet beslutade att firmatecknaren och kassören Inger Ögärd ensam ska ha tillgång till
föreningens internetbankkonto hos Tjörns Sparbank.
§ 18 Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.

……………………………………….
Laila Mattiasson – mötesordförande

…………………………………………..
Gunnar Bjerin – mötessekreterare

……………………………………….
Anders Jansson – justeringsman

…………………………………………
Nils-Elis Johansson – justeringsman

Bilagor:
Verksamhetsberättelse
Ekonomisk redovisning och budget’
Verksamhetsplan
Beslutade stadgar
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