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Magasinet Härön

Protokoll för årsstämman

1. Stämman öppnas och ual avordförande
fi:A0 öppnodes stömman av Anders Jansson som öven voldes till stömmons ordförande.

På stömmon vor 20 fostigheter representerade varov 79 röstberöttigade genom nörvoro eller

fullmokt,

2. Val avsekreterare

Till sekreterare voldes Sven Axmon

3. Val av två iusteringsmän och tillika rösträknare

Tilljusterore och tilliko röströknare voldes Mercedes Eliasson och Anno Bengtsson.

4. Godkännande avdagordning

Stti m m o n g od kii n nd d a gord ni nUe n.

5. Godkännande av fullmakter

6st inlömnade fullmakter löstes upp och godköndes.

6. Godkännande om att årsstämman är behörigen kallad

Stämman godkönner ott årsstömmon ör behörigen kallad.

7. Styrelseberättelse

Styrelseberöttelsen löstes upp ov Sven Axman. Bilaga 07

8. Resultaträkningen för det gångna året
Ksssdren Anna Eengtsson redovisade resultotrcikningen för innevarande rcikenskopsår som

avslutades den 31/12 202A. På kontot fanns det 308 291 kr. Bilogo 02

9. Revisorernas berättelse

Revisorernos beröttelse löstes upp ov kassören Anna Bengtsson. Biloga 03

70. Ansvarsfrihet för s§relsen

Stö m m o n bev i lj a d e s o n sv a rsfri het fö r sty re I se n.
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76. Val av styrelse och styrelseordförande.
Valberedningens förslag löstes upp dv sommankallande Jan-Erik Lindström enligt Bilago 05.
Till styrelse och styrelseordförande för verksamhetsåret 2027-2022 röstode stömman
enhölligt igenom följande valtill ny styrelse.

Styrelsen fick i uppdrog ov stömmon ott to from förslag till ändring av stodgarno så att ollo
ledomöter blir ordinarie somt att det blir möjligt med 9 ordinorie styrelseledomöter i
styrelsen.

Nyval och amval

Ordförande AndersJonsson
Ord. ledomot Mercedes Eliasson
Ord. ledamot/Kassör Anna Bengtsson
Ord. ledomot Lennart Augustsson
Ord. ledamot Jon Fögerquist

Tidigore valda till 2022

Sven Axmon
P-O Åhmon
Bo Gunnorsson

Omvol, Revisorer

Peter Blomberg
Anders Billman

Revisorssuppleant

Martin Lannering
Pelle Berger

Kvalitetsonsvorlgo

Arne Kristensson

Jan-Åke Axelssan

omvoltill 2022
omvaltill2022
omvaltill2023
omvoltill 2023
nyvoltill 2023

vald till 2022
vald till 2A22

vold till 2A22

vald till 2022

omvaltill 2022
omvaltilt 2022

77. Val av valberedning.

Nuvoronde valberedning voldes om dör Jan-Erik Lindström ör sommonkollonde och Anno-Korin

Rendahlör ledomot.
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77. Framställningar från styrelsen

- Trivselregler för Härön.

Ardföranden Anders Jonsson föredrog den uppdaterod version ov trivselreglerna utifrån förra
stömmans kommentarer. Förslaget diskuterodes och stömmande enodes efter justeringar i
texten under skottkörror, dörförsto stycket ströks och under skötsel ov almönnytor dör ordet

kommunikotionsytor ströks, att godkönno denno justerode version ov trivselreglerno,

Dokumentet kommer ott löggas ut på FHSFs hemsida.

- Riktlinjer och Föreskrifierför hryggbyggnatianer och båtplatser.

Sekreterare Sven Axman föredrog ett nytt förslag på skrivning ov första stycket i desso regler

och föreskrifter. Försloget diskuterodes och stömman föreslog ott texten skulle iusteras med

att föreskrifter tas bort ur rubriken somt att "skoll" öndros till bör i första stycket andro

meningen somt i andra stycket.

Tredje stycket "Akterförtöjnin9..... tos helt bort.

- Seruitutsförlrågan för brygga till fastighet 1:50.

Styrelsen sökte mondot att få hantera denno servitutsförfrågan. Stiimmon godkönde ott
styrelsen honterar förfrågon from till ett fördigt förslag som sedon skoll godkönnas vid en

extrastömmo.

72. lnformationspunkter från s§relsen
-Seruitutsfrågo 7:702

P-O Åhmon gov en kort sommanfattning ov örendet som vöntor på ett beslut i

fostiqhetsdomstolen.

-Fiskebryggo n arrendeovtol

Ordförande Anders Jonsson sommonfattode det orrendeovtal som föreningen står i begrepp

att ingå med Höröns Fiskeförening som tir ett led i att bevora ett oktivt fiske pd ön.

li. Motioner från medlemmarna

lnga motioner har inkommit.

74. Ersättning till styrelsen och revisorerna

lngen ersöttning utgår till styrelsen.

15. Styrelsens förslag til! budget samt debiteringslängd för kommande verksamhetsår

Kassören Anno Bengtsson presenterade styrelsens förslag till budget somt debiteringslängd,

Stdmman godkönde förslaget samt att behålla ovgift på samma nivå som tidigare. Bilaga 04
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18. Beslut om firmatecknare

Stömman völde ordföronde och kassör som firmotecknare var för sig.

1_9. Tid för iustering samt plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt.

Stömmon informerodes om ott justerat protokoll kommer ott hållos tillgongligt inom

74 dogor i posthuset, på HIF:s hemsido och mailos ut till medlemmar som godkönt moilen för
mottogonde ov kallelse och övrig föreningsreloterod information.

24. Stämman stängs av ordfiirande

72:50 Anders Jonsson ovslutade sttimman med aff tocko olla ncirvaronde.

Härön den b / fi zo2l
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Bilagor
1. Styrelseberöttelse
2. Resultatrökningen
3. Revisore rnos berdttelse
4. Budget ach debiteringslöngd
5. Fromstöllningor från volberedningen

:i'"

Sekreterare för mötet

Mercedes Eliasson
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