HUF

Protokoll fört vid årsmöte med Holmöns Utvecklingsforum , HUF 29 september 2019

1. Mötet öppnades av ordförande Joar Sandström.
2.

Till årsmötesordförande valdes Joar Sandström och till sekreterare Ulla Löfgren.

3. Årsmötets stadgeenliga utlysande godkändes.
4. Till justerare av dagens protokoll valdes Karin Forsberg och Lars Bernhardtson.
5. Upprättades närvarolista, tillika röstlängd.

Bil.1

6. Verksamhetsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna,

Bil.2

7. Resultat- och Balansräkningen föredrogs och lades till handlingarna.
8. Revisionsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna.

Bil. 3 och 4

Bil. 5

9. Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
10. Stämman fastställde samma årsavgift som tidigare, 100:- kronor för enskild och 200:kronor för förening eller företag.
11. Nytt stadgeförslag antogs med acklamation. Beslöts att stadgeförslaget skall gälla med
omedelbar verkan, förutom den del som gäller styrelse och styrelseråd. Dessa delar
skall börja gälla efter nästa årsmöte som skall hållas i början av år 2020. Bil. 6
12. Övergångsbeslut beträffande val av styrelse:
Med undantag av vad som sägs i de nyligen antagna stadgarna beslöt stämman att
styrelsen skall bestå av 13 ledamöter fram till nästa stämma och att beslutet angående
styrelse och styrelseråd som antagits av stämman skall börja gälla från och med nästa
årsmöte 2020.
13. Beslöts att samma föreningar som tidigare skall erbjudas plats i styrelsen fram till
nästa årsmöte.
14. Beslöts att antalet ledamöter i styrelsen skall vara oförändrat 13 st, varav 7 valda
ledamöter plus representanter för Båtmuséet (Joar Sandström), HAEF (Johan
Wiechel), Hembygdsföreningen(Josefin Lämås), Samfällighetsföreningen (Jenny
Johansson), Hamnföreningen (Olle Nygren), Sandvikstjärns samfällighet (Agneta

Edlund).
15. Stämman beslöt enhälligt att omvälja Joar Sandström till ordförande.
16. Till övriga styrelseledamöter valdes:
Moa Taflin, nyval (2 år)
Kenneth Lundberg, nyval (2 år)
Karin Lundemark, omval (2 år)
Jorik Otterbjörk, Omval (2 år)
1 år kvar på mandatperioden har:
Lena Egnell
Vera Lynöe
Kalle Lindkvist
17. Ingen suppleant invaldes.
18. Till revisorer omvaldes Marlene Sandström och Gustav Egnell.
19. Till valberedning utsågs Staffan Lindkvist, Elinor Nordström och Maria Hedblom.
20. Stämman beslöt att hänskjuta till styrelsen att utse representanter i Skärgårdarnas
Riksförbund respektive Bygderådet.
21. Föredrogs muntligt förslag till budget, vilken antogs.
Mötet beslöt att styrelsen skall arbeta vidare med de delar i den liggande
verksamhetsplanen som ännu inte genomförts, samt dessutom med det projekt som
erhållit stöd från Tillväxtverket och som skall pågå t.o.m. maj 2020.
Dessutom skall styrelsen fullfölja den överenskommelse som gjorts med kyrkan om
att hyra prästgården mot självkostnad till 1 september 2020.
22. Inga motioner förelåg.
23. På förslag av Maria Hedblom framfördes stämmans tack till styrelsen, och
projektgruppen som genomfört och beviljats medel från Tillväxtverket, för ett väl
genomfört arbete.
24. Då inga ytterligare frågor väcktes avslutades stämman.

…………………………………… ………………………………..
Joar Sandström, ordf
Ulla Löfgren, sekr

…………………………………… ………………………………..
Karin Forsberg, just
Lars Bernhartdson
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