PROTOKOLL FÖRT VID HOLMÖNS HEMBYGDS-OCH
INTRESSEFÖRENINGS ÅRSMÖTE 2013-07-21
NÄRVAROLISTA
Lars Bernhardsson
Birgitta Fritzdotter
Charlotta Eriksson
Ronja Lindkvist
Ulla Löfgren
Elise Tegström
Torbjörn Eriksson
Karin Forsberg
Kerstin Gustafsson
Ulla Nordlöf Kendrick
Birgitta Larsen
Kerstin Jakobsson
Gunborg Rönnberg

Ulla Löfgren hälsar välkommen och öppnar mötet.
§ 1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Till ordförande väljs Ulla Löfgren och till mötessekreterare Monica Svanborg.

§ 2. Godkännande av mötets utlysning
Mötet godkänner utlysningen till årsmötet

§ 3. Val av två justerare för dagens protokoll tillika rösträknare
Till justerare väljs Lars Bernhardsson och Ulla Nordlöf Kendrick

§ 4. Upprättande av närvarolista och röstlängd
Närvarolista upprättas som fungerar som röstlängd vid behov

§ 5. Föredragning av verksamhetsberättelse
Ulla L föredrar verksamhetsberättelsen som godkänns och läggs till handlingarna.

§ 6. Föredragning av kassarapport och balansräkning
Karin redovisar kassarapport och balansräkning som läggs med godkännande till handlingarna.

§ 7. Föredragning av revisionsberättelse
Torbjörn läser upp revisionsberättelsen som läggs med godkännande till handlingarna

§ 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet

§ 9. Fastställande av årsavgifter och ev. kostnadsersättningar och arvoden till
förtroendevalda
Årsmötet beslutar att årsavgiften 100 kr för vuxen och 50 kr för barn under 18 år skall vara oförändrad och att
inga arvoden till styrelsen skall utgå.

§ 10. Val av föreningens ordförande
Mötet väljer Ulla Löfgren till ordförande, på nytt, för 1 år

§ 11. Val av styrelseledarmöter för vilka mandattiden utgår
Mötet Ulla Nordlöf Kendrick för en mandattid på två år.

§ 12. Val av styrelsesuppleanter för vilka mandattiden utgår
Mötet väljer Ronja Lindkvist och Clarissa Niemelä till suppleanter för 2 år

§ 13. Val av revisorer och revisorssuppleanter
Torbjörn Eriksson och Olle Holmberg väljs, på nytt, till ordinarie revisorer för 1 år.
Bengt Bäckström och Per Grubbström väljs till revisorssuppleanter för 1 år

§ 14. Val av valberedning
Bengt Bäckström och Torbjörn Eriksson väljs till ordinarie ledamöter för 1 år. Bengt B är sammankallande.
Kerstin Jakobsson väljs till suppleant för 1 år

§ 15. Övriga val
Mötet väljer Birgitta Fritzdotter som kontaktperson för föreningen i Bygdegårdarnas Riksförbund på 1 år

§ 16. Föredragning av budget för innevarande verksamhetsår
Budgetförslag är ej upprättat

§ 17. Information om kommande verksamheter
19 - 24 juli
Norrlandsvecka
25– 27 juli
Visfestival
16 aug
Surströmmingsfest
17aug
Fyrdagen
23 aug
Växtbytardag
§ 18. Styrelsens förslag behandlas
Beslutade stämman att utse Bosse Forsman till hedersmedlem i föreningen.

§ 19. Motioner
Inga motioner förelåg.

§ 20. Övriga frågor
Uppdrogs åt styrelsen att se över stadgarna.

Vid protokollet
_____________________
Monica Svanborg

Justeras

________________________________
Lars Bernhardsson

____________________________
Ulla Nordlöf Kendrick

