.
Protokoll fört vid årsmöte med Holmöns hembygds- och intresseförening.2014-07-20.
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.
Britta Bergström och Birgitta Larsen valdes att justera protokollet.
§4. Upprättande av närvarolista och röstlängd.
Närvarolista tillika röstlängd upprättades.
§ 5. Föredragning av verksamhetsberätelse 2013-2014.
Verksamhetsberättelsen upplästes, godkändes och lades till handlingarna.

Bilaga 1.

Bilaga 2.

§ 6. Föredragning av kassarapport och balansräkning.
Mötet beslutade att efter redovisning av ordföranden och Torbjörn Eriksson, revisor,
att godkänna kassarapport och balansräkning.
Bilaga 3.
§ 7.

Föredragning av revisionsberättelsen.
Revisiorernas berättelse uppläses,godkänns och läggs till handlingarna.

Bilaga 4.

§ 8.

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

§ 9.
1.

Fastställande av årsavgift.
Mötet beslutade att årsavgiften skall vara oförändrad 100 kronor för vuxna och
50 kronor för barn.

§10. Antal ledamöter och suppleanter i styrelsen.
Mötet beslutade att antalet ledamöter skall var 6 personer
och suppleanter 2 personer. Ordföranden skall ha utslagsröst.
§11.

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

§12.

Val av styrelseledamöter för vilka mandatperioden utgår.
Karin Forsberg, omval 2 år.
Lotta Eriksson, omval 2 år
Britta Bergström, nyval 2 år samt
Elisabeth Eriksson, fyllnadsval 1 år efter under året avlidna Monika Svanborg.

§13.

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

§14. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.
Torbjörn Eriksson och Olle Holmberg, revisorer omval 1 år.

Per Grubbström och Bengt Bäckström, suppleanter omval 1 år.
§15. Val av vakberedning.
Maria Brännström, nyval 1 år
Torbjörn Eriksson, omval 1 år
Bengt Bäckström, omval 1 år
Sammankallande Bengt Bäckström.
§16. Val utöver stadgeenliga val.
Till representant för Hembygdsföreningen i Bygdegårdarnas riksförbund
valdes Birgitta Fritzdotter.
§17.

Föredragning av budget för innevarade verksamhets år.
Ordförande informerade om intäkter av arrangemang under tidigare år.
Bilaga 5.
Någon budget för kommande verksamhetsår föreligger ej eftersom det är svårt att beräkna
intäkterna utifrån den verksamhet föreningen bedriver.

§18.

Information om kommande verksamhet.
Visfestival 25-27 juli, Fyrdagen den 17 augusti, Växtbytardag den 23 augusti och
datum för Surströmmingsfesten för medlemmarna är ej fastställd men kommer att äga
rum i september.

§19. Styrelsens förslag behandlas.
Inga förslag förelåg.
§20.

Motioner.
Inga motioner förelåg.

§21.

Birgitta Fritzdotter informerade om vägen till Ödekyrkogården.
Innan en tillfredsställande lösning för berörda markägare kommit till stånd
kan besökare till kyrkogården gå från Åkervägen.
Birgitta kommer att fortsätta arbeta för att finna en extern lösning av driften av
främst Berguddens vandrarhem och även för vandrarhemsdelen på Holmögården.
Hembygdsföreningens främsta uppgift är att bibehålla och främja en levande kulturbygd.

§22. Mötet avslutades.

Protokoll fört vid konstituerande möte med styrelsen för Holmöns
och intresseförening den 20 augusti 2014 på Holmögården.

§1.

Ordförande Ulla Löfgren öppnade sammanträdet.

§2.

Lotta Eriksson valdes att justera protokollet.

§3.

Karin Forsberg omvaldes till kassör.

§4.

Elisabeth Eriksson valdes till sekreterare.

§5.

Ulla Löfgren och Karin Forsberg har teckningsrätt var för sig vid löpande
verksamhet. När styrelsen har fattat beslut om större transaktioner
tecknar ordförande och kassören firman gemensamt.

§6.

Nästa styrelsemöte äger rum den 6 augusti kl. 15.00 på Holmögården.

Vid protokollet

Ordförande

Elisabeth Eriksson

Ulla Löfgren

Justeras

Lotta Eriksson

Hembygds-

