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Årsmötesprotokoll för HIF
Protokoll fört vid HIFs årsmöte tisdagen den 16 juli 2009 i skolhuset. Närvarande 20 personer.
§1

Ordföranden Kenneth Johansson hälsade de närvarande och förklarade årsmötet öppnat.

§2

Till mötesordförande valdes Gunnar Bjerin; till mötessekreterare Catarina Sjögren.

§3

Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Leif Lachonius och Göran Ymsjö.

§4

Fastslogs att mötet hade blivit behörigen kallat.

§5

Förslaget till dagordning fastställdes.

§6

Gunnar Bjerin föredrog styrelsens verksamhetsberättelse för kalenderåret 2008 och
verksamhetsåret 2008/2009. Bl.a. har föreningen sökt och beviljats energibidrag av
kommunen. Verksamheter av traditionellt slag har genomförts. Fönsterrenovering är årets
stora utgiftspost. Arbetet inleds i september. Se bilagor.

§7

Inger Ögärd, kassör, föredrog resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2008. Se
bilagor.

§8

Revisorerna Sven-Erik Pettersson och Bo Nordström har granskat föreningens bokföring
enligt god redovisningssed. Bo Nordström föredrog revisorernas berättelse. Revisorerna
tillstyrker att resultaträkning och balansräkning fastställes och att styrelsen beviljas
ansvarsfrihet. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

§9

Arbetsplanen för det kommande verksamhetsåret presenterades och godkändes. Se bilaga.

§ 10 Styrelsens arbetsplan för 2009/2010 och budget för 2009 föredrogs och fastställdes av
årsmötet. Se bilaga.
Noteras att:
• HIF har en försäkring för skolhuset samt en ansvarsförsäkring.
• HIF bör satsa lite mer på underhåll av lekplatsen
• Styrelsen har tecknat elavtal med BestEl med rörlig taxa
• En ”Handbok för Häröbor” kommer att framställas och skall behandla alla
föreningarna på Härön.
• När oljepannan avvecklas skall skorstenspipan täckas
§ 11 Årsavgiften för 2009 fastställdes oförändrad till 100 kr per vuxen person.
§ 12 Inga motioner eller förslag från styrelse eller medlemmar förelåg. Se Övriga frågor
§ 13 Valberedningen har utgjorts av Christer Mattiasson och Agneta Bjerin. Valberedningens
förslag framlades och godkändes av årsmötet:
Årsmötet uppdrog åt styrelsen att inom sig utse ordförande.
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Följande personer ingår i resp. valdes till ny styrelse fram till årsmötet 2010:
Kassör & firmatecknare
Ledamot & firmatecknare
Ledamot & sekreterare
Ordinarie ledamot
Ordinarie ledamot
Ordinarie ledamot
Ordinarie ledamot
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare

Inger Ögärd (2010)
Laila Mattiasson (2010)
Gunnar Bjerin – omval till 2011
Catarina Sjögren (2010)
Birgitta Rolfsdotter-Johannesson - nyval till 2011
Jan Beckman – nyval till 2011
Carina Schramm – fyllnadsval till 2010
Malin Axman – nyval till 2011
Fredrik Stjernberg – omval till 2011
Thomas Alvling (2010)
Lennart Augustsson – nyval till 2011

Särskilt beslut om firmatecknare:
•
•

Inger Ögärd
Lalia Mattiasson

•

Om styrelsen beslutar att Internetbank skall utnyttjas, så skall kassören Inger Ögärd
vara ensam ansvarig för åtkomsten.

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

(2010)
omval till 2011
(2010)
omval till 2011

§ 15 Val av valberedning.
Inga förslag till valberedning förelåg. styrelsen fick i uppdrag att finna en lösning.
Medlemmarna uppmanas att lämna förslag till styrelsen på personer som skulle kunna vara
med i valberedningen inför nästkommande årsmöte.
§ 12 Övriga frågor
• Dalbergen ligger f.n. i ”viloläge” för närvarande.
§ 14 Ordföranden tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat

……………………………………….
Gunnar Bjerin – mötesordförande

…………………………………………..
Catarina Sjögren – mötessekreterare

……………………………………….
Leif Lachonius – justeringsman

…………………………………………
Göran Ymsjö – justeringsman

Bilagor:
Verksamhetsberättelse 2008, Resultat och balansräkning 2008, Arbetsplan och budget för 2009
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