Hargshamns Folkets Husförening U.P.A
Protokoll årsmöte 2012-03-22 kl. 19.00.
1. Årsmötet förklarades öppnat och alla hälsades välkomna.
2. Till mötesordförande valdes sittande ordförande Karin Åhström och till
sekreterare Martin Eriksson.
3. Deltagarlista för närvarande andelsägare gick runt för påskrift.
4. Val av två justeringsmän. Kuno Kraufvelin och Kerstin Karlsson.
5. Frågan om kallelse behörigen skett. Konstaterades att annons satts in i
Annonsbladet, att kallelse stått på hemsidan och att lappar delats ut i
brevlådorna.
6. Styrelsens årsredovisning och verksamhetsberättelse gicks igenom och
godkänndes.
7. Revisorernas berättelse lästes upp och godkänndes.
8.

Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning.
GODKÄNDES UNDER FÖRUTSÄTTNING ATT PÅVISADE FELAKTIGHETER NÖJAKTIGT KAN
FÖRKLARAS OCH KORRIGERAS.

9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
10. Beslut att överskottet som redovisades ska användas i den fortsatta
verksamheten.
11. Valberedningens förslag lästes upp. Styrelsen hade ett annat förslag och
efter omröstning godkänndes det förslag som styrelsen lade fram.

12. Val av styrelse till Hargshamns Folkets Hus förening.
12A)Val av kassör 2 år:
Anders Jarmar
I tur att avgå:
Åsa Sylwe
12B)Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter på 1 år.
Martin Eriksson, vice ordförande, avgår
Britt-Marie Larsson, ledamot, omval
Peter Jansson, ledamot, omval
Lars Skoglund, ledamot, omval
Pia de Groot Boersma, ledamot, nyval.
12C)Suppleanter i tur att avgå.
Arto Tanskanen, omval
Martin Eriksson, nyval
12D)Val av revisorer 1 år.
I tur att avgå: Åke Andersson
Evald Mattsson, omval
Nils Engerdahl, nyval
12E)Val av 1 stycken revisorsuppleant 1 år.
Arno Unge, omval
12F)Val av valberedning 1 år.
I tur att avgå:
Kerstin Karusseit och Eleanor Rosén
Nyval
Martin Eriksson och Åsa Sylwe

13. Övriga ärenden.
Inga inkomna motioner.
Förslag från styrelsen.
Den bordlagda frågan om föreningens upplösande.

A.
B.

C.

D.

Årsmötets deltagare diskuterade frågan och beslutade att den
ajourneras tills vidare.
Frågan om årsavgift. Mötet beslutade att årsavgiften är oförändrad,
d.v.s. 150: -. Avgiften ska vara betald 2012-04-30.
Redovisning av brandsyn och föreslagna åtgärder. Peter Jansson har
gjort ett bra jobb för att ta fram lösningar på denna fråga. Då Peter
inte kunde deltaga på mötet så läste Martin upp vad han hittills
kommit fram till. Årsmötets deltagare var nöjda med resultatet och
Peter kommer, med stöd från övriga styrelsen, att jobba vidare i
detta ärende.
Föreningens hemsida. Styrelsen har beslutat att ge sekreteraren i
uppdrag att hålla vår hemsida aktuell då vi har ca 200 unika
besökare i månaden. Mötets deltagare tyckte detta var ett bra
förslag, dock påpekade Club82 att deras aktuella program inte
finns med.
Frågan om ev. höjning eller sänkning av hyrorna togs inte upp så
styrelsen bestämmer att prislistan från 2011 även gäller 2012.

14. Årsmötet avslutades och de avgående ledamöterna avtackades med
blommor och de tackade för gott samarbete under de år de deltagit i
styrelsens arbete.

Vid protokollet:
……………………………………………
Martin Eriksson

Justeras:

Justeras

…………………………………………….
Kuno Kraufvelin

………………………………………………
Kerstin Karlsson

Bilagor: Dagordning, verksamhetsberättelse, deltagarlista.

