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Protokoll från årsmötet den 19/3 2015 kl. 18.00
1. Årsmötet öppnade s av ordföranden Karin Åhström och alla hälsades välkomna.
2. Evald Mattsson valdes till ordförande och sekreterare för årsmötet blev Karin Åhström.
3. Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar skickades runt
4. Val av två justeringsmän. Martin Eriksson och Ulla-Britt Norman
5. Fråga om kallelse behörigen skett. Information har gått ut till samtliga medlemmar i
informationsblad som skickats till långväga och som lagts i alla brevlådor i Hargshamn.
Annonsering har dessutom skett i Annonsnytt 2 veckor innan. Svaret blir ja på frågan.
6. Styrelsens årsredovisning. Föredras av kassören Anders Jarmar. Den finns också i
pappersform till var och en vid mötet
Kassören berättar också att den skuld som det skrivits om i pressen att Folkets husföreningen
har har vi nu fått beslut om att den avskrivits. En diskussion uppkommer om huruvida detta
varit en skuld eller inte. Vi konstaterar ändå att vi nu inte har någon skuld oavsett.
Verksamhetsberättelse föredras av styrelsemedlemmar. Dessutom finns dessa för var och en i
pappersform vid mötet
7. Revisorernas berättelse föredras av revisor Nils Engerdal som efter att ha granskat
räkenskaperna inte funnit något att anmärka.
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning. Att årsmötet fastställde 2015
års resultat och balansräkning och att årets överskott överförs i nästa års räkning
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
10. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen. Vinsten beslutas få föras vidare till kommande år.
11. Ingen valberedning kunde väljas vid senaste årsmötet så styrelsen har varit sin egen
valberedning.
Val av ordförande/kassör. Väljes växelvis vartannat år.
I tur att avgå; Ordförande Karin Åhström .Föreslås omval vilket bifalles
12. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter på 1 år
Ledamot i tur att avgå;
Britt-Marie Larsson vice ordföranden
Pia de Grooth Boersma ledamot
Peter Jansson ledamot
Lars Skoglund ledamot
Suppleant i tur att avgå:
Arto Tanskanen, suppleant
Kenny Samuelsson suppleant
Föreslås omval av samtliga och detta bifalles
13. a) Val av 2 revisorer 1 år.
I tur att avgå; Nils Engerdal , Evald Mattsson
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Föreslås omval vilket bifalles
b) Val av 1 stycken revisorsuppleant 1 år.
I tur att avgå; Arno Unge
Föreslås omval vilket bifalles
Dessutom föreslås omval av ledamöterna Beatrice Almström och Liisa Ristikartano på ett år.
14. Val av valberedning. Inte heller denna gång går det att få till en valberedning så styrelsen
får vara sin egen valberedning
15. Övriga ärenden. Inga inkomna motioner.
16. Ordföranden tackar för visat intresse och årsmötet avslutas

Vid protokollet

Karin Åhström

Justeras:

……………………………………………………………………………………………….
Martin Eriksson
Ulla-Britt Norman

