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Årsmötesprotokoll den 21/3 2019 klockan 18.30
./2

§ 1.

Årsmötet öppnades av ordförande Karin Åhström.

§ 2.

Årsmötet valde Marie Larsson väljs till ordförande och Karin
Åhström till sekreterare för årsmötet.

§ 3.

Lista för närvarande medlemmar skickades runt.

§ 4.

Årsmötet valde Ove Öst och Anders Rubin till
justeringsmän

§ 5.

Årsmötet har annonserats i Annonsnytt, utskick till medlemmar
samt information på hemsidan.
Årsmötet beslöt att kallelsen skett stadgeenligt.

§ 6.

Kassören redogjorde för föreningens årsredovisning.
Se bil. 1

§ 7.

Nils Engerdahl föredrar revisorernas berättelse
och föreslog full ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret.
Se bil. 2

.
§ 8.

Årsmötet fastställde resultat- och balansräkning samt
kassörens redovisning.

§ 9.

Årsmötet beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2018.

§ 10.

(Dagordningens pkt 10 var redan avhandlad i § 8).

Hargshamns Folkets
Husförening U.P.A.

sid 2 ( 4 )

Val
§ 11.

Val av ordförande
Årsmötet valde Karin Åhström till ordförande 2 år, omval.

§ 12.

Val av styrelseledamöter
Årsmötet valde
Britt-Marie Larsson, omval
Peter Jansson, omval
Arto Tanskanen, omval
Monica Thilander, nyval
Fredrik Carlqvist, nyval
Val av suppleanter
Årsmötet valde
Eva Tanskanen, omval
Karina Hafdell-Åström, omval
Gunnar Nilsson, nyval
Ulla-Britt Norman, nyval.
Erik Ljungholm, nyval
Elisabeth Gustavsson, nyval.

§ 13.

Val av revisorer
Årsmötet valde
Nils Engerdahl, omval
Evald Matsson, omval.
Revisorssuppleant
Arno Unge, omval.

§ 14.

Val av valberedning
Årsmötet valde
Bill Hofvander
Torbjörn Åström.

§ 15.

Övriga ärenden
Ingen motion har inkommit till årsmötet.
Årsmötet beslöt att årsavgiften oförändrat skall vara
150:- kronor.
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Stadgeändringar
Ändringar i stadgarna för Hargshamns Folketshusförening
beslutades för första gången vid årsmötet 2018-03-22.
Dessa föreslås nu för andra och avgörande gången vid
årsmötet 2019.
Den nedan markerade fetstilade texten är den förändrade.
---------------------------------------------------------------------------------1.§ 11 Styrelsens redovisning handlingar
Läggs till;
Handlingarna skall finnas tillgängliga för medlemmarna
senast 2 veckor innan årsmötet.
2.§ 14 Kallelse
Första stycket skall lyda;
Kallelse till föreningsstämma eller extra föreningsstämma sker
genom annons i minst en av i orten utkommande tidningar
senast två veckor och tidigast fyra veckor före
föreningsstämman.
Kallelse ska också annonseras för föreningens hemsida.
Extra föreningsstämma får inte fatta beslut i andra
ärenden än de som står i kallelsen.
a. 3.§ 19 Föreningens upplösning.
Efter första stycket lägg till;
Den föreningsstämma som hålls sist, får inte
genomföras tidigare än tre månader efter den första
föreningsstämman.
---------------------------------------------------------------------------------

Årsmötet beslöt för andra och avgörande gången att
stadgarna skall ha den ovan angivna lydelsen.
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Liisa Ristikartano och Beatrice Almström avtackas för sina
stora arbetsinsatser med blommor och årsmötet avslutades.

Efter mötet fick Hargshamns Utvecklingsrupp ordet och berättar hur de
arbetat. Erik Ljungholm och Monica Thilander från utvecklingsgruppen
kommer att ingå i Folkets Hus styrelse och en plan finns för att
Utvecklingsgruppen skall komma att ingå som en del i Hargshamns
Folkets Hus styrelse.
Årsmötet är positivt till planeringen.
Vid protokollet
2019-03-21

.....................................................
Karin Åhström

Justeras:
2019-04-19

2019-04-19

....................................................
Ove Öst

....................................................
Anders Rubin

