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Protokoll, fört vid Holmöns hembygds- och intresseförenings årsmöte 2015-07-19.
Föreningens ordförande Ulla Löfgren hälsade välkommen och förklarade
årsmötet för öppnat.
§1.

Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
Till ordförande valdes Ulla Löfgren och till sekreterare Elisabeth Eriksson.

§2.

Godkännande av årsmötets utlysning.
Mötet beslutade att godkänna årsmötets utlysning.

§3.

Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare.
Bo Gunnar Pettersson och Lars Bernhardsson valdes till justerare
tillika rösträknare.

§4.

Upprättande av närvarolista och röstlängd.
Bilaga 1.

§5.

Föredragning av verksamhetsberättelse 2014-2015.
Verksamhetsberättelsen upplästes, godkändes och lades till handlingarna.
Bilaga 2.

§6.

Föredragning av Resultat- och balansräkning.
Årsmötet beslutade att efter redovisning av kassören godkänna
Resultat- och balansräkning.
Bilaga 3.

§7.

Föredragning av revisionsberättelsen.
Revisorernas berättelse upplästes, godkändes och lades till handlingarna.
Bilaga 4.

§8.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret.

§9.

Fastställande av årsavgift.
Årsmötet beslutade att årsavgiften skall vara 100 kronor för vuxna och
50 kronor för barn upp till 18 år.
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§10.

Val av föreningens ordförande.
Ulla Löfgren omvaldes till ordförande för 1 år.

§11.

Val av styrelseledamöter för vilka mandatperioden utgår.
Elisabeth Eriksson omval 2 år.

§12.

Val av styrelsesuppleanter för vilka mandatperioden utgår.
Clarissa Niemelä och Ronja Lindkvist, omval 1 år.

§13.

Val av revisorer och deras suppleanter.
Torbjörn Eriksson, revisor, omval 1 år.
Per Grubbström, revisor, nyval, 1 år.
Bengt Bäckström, suppleant, omval, 1 år.
Elise Tegström, suppleant, nyval, 1 år

§14.

Val av valberedning,
Torbjörn Eriksson, Maria Brännström och Bengt Bäckström omval 1 år.
Sammankallande Torbjörn Eriksson.

§15.

Övriga val utöver stadgeenliga val.
Till representant för Hembygdsföreningen i Bygdegårdarnas riksförbund
omvaldes Birgitta Fritzdotter.
Till styrelsens representant i HUF och Visfestivalens ledningsgrupp
valdes Ulla Löfgren.

§16.

Föredragning av budget för innevarande verksamhetsår.
Ordföranden informerade om svårigheten att lägga en budget inför
kommande verksamhetsår beroende på den verksamhet föreningen
bedriver. En del arbeten som behöver utföras på Holmgården kan vara
svårbudgeterade.

§17.

Information om kommande verksamhet.
Fyrens dag den 16 augusti.
Surströmmingfest och växtbytardag den 22 augusti.
samt att i november ordna Älgfest tillsammans med Holmöns Röda
Korskrets.
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§18.

Styrelsens förslag till förändringar av stadgar behandlas.
Efter diskussioner antogs följande förändringar:
§1. Syfte och uppgift.
Ingen förändring.
§2. Medlemskap.
a. Första stycket. Följande text gäller.
Medlem i föreningen är den som betalar medlemskap.
Avgiften fastställs av årsmötet.
Andra stycket.
Tredje meningen stryks och ersätts av.
Medlem som utträtt eller uteslutits får ansöka om nytt
medlemskap.
§3. Organisation.
Rubriken Organisation ersätts av Styrelse.
a. Första meningen får följande lydelse
Styrelsen som väljs av årsmötet skall bestå av ordförande
jämte minst fyra (4) ordinarie ledamöter.
b. Tillägg: Vid konstituerande sammanträde beslutas om
teckningsrätt. Teckningsrätt äger styrelsen som helhet eller
den eller de personer som styrelsen utser.
§4.

Styrelsens arbete.
Hela tredje stycket, Styrelsens uppgifter är att:, stryks
och ingår i §3 reviderad form under nya rubriken Styrelse (§3 b).

§5.

Föreningsmöte.
Andra stycket stryks förutom:
Årsmöte hålles under juli månad på Holmön.
Tredje styckets andra mening får följande lydelse:
Efter justering ska en kopia av protokollet anslås på
Holmögården samt på föreningens hemsida.
Femte styckets första mening får följande lydelse:
Kallelse till årsmöte och föreningsmöte i övrigt ska ske via
Föreningens hemsida samt genom affischering på Holmön.

§6-10 Inga förändringar.
Stämman beslutade att
anta det förändrade förslaget till stadgar och att dessa ska beslutas
ytterligare en gång vid föreningsstämma den 22 augusti.
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§19.

Inga motioner förelåg.

§20.

Inga övriga frågor hade anmälts.

Stämman avslutades.

Elisabeth Eriksson

Ulla Löfgren

Bo Gunnar Pettersson

Lars Bernhardsson

