
HARÖ-HASSELÖ INTRESSEFÖRENIG 
Protokoll från årsmöte söndagen den 14 juli 2013 kl 10.00 utanför Harö Skola 

 
Avskrift av originalprotokollet 
 

1§   Björn Lindskog valdes till ordförande för mötet 
 
2§   Rolf Linnér valdes till sekreterare för mötet 
 
3§   Karin Walde och Sigvard Hultgren valdes till justeringspersoner tillika 

rösträknare 
 
4§   Närvarande medlemmar och befullmäktigade ombud antecknades enligt 

närvarolista 
 
5§   Fastställdes föreslagen dagordning 
 
6§   Mötet konstaterade att kallelse till årsmötet hade skett enligt stadgarna 
 
7§   Ordförande och övriga närvarande styrelseledamöter föredrog 

verksamhetsberättelsen inom respektive ansvarsområden.  
 
Ordförande informerade vidare om planerna för kommande verksamhetsår samt: 
 
att det är förändringar på gång beträffande turlistorna avseende 2014. I pågående 
upphandling saknas Stockholmbåten, det blir senare turer på helgerna och det 
finns risk för att arbetspendling blir svårare. Styrelsen har agerat och kommer att 
söka påverka så att vi även fortsättningsvis kommer att ha samma service som 
idag. 
 
att en Hjärtstartare kommer att köpas in av föreningen och placeras på Harö 
brygga. Hjärtstartaren är självinstruerande med svenskt tal. Föreningen betalar 
den. Inköpspriset är 13 125 kr. Medlemmarna uppmanas att bidra till den genom 
frivilliga insättningar. Målet är att vi genom frivilliga bidrag ska ha en 
Hjärtstartare på varje brygga. 
 
Styrelsen passade även på att med en gåva avtacka Mica Wänseth för all den tid 
och energi hon tidigare år har lagt ner på Harö Nytt. 
 
Revisorn Åsa Ekman föredrog revisionsberättelsen samt rekommenderade att 
årets resultat skulle hanteras enligt styrelsens förslag, d.v.s. överföras till ny 
kassaräkning samt att mötet skulle ge styrelsen ansvarsfrihet. 

 
8§   Mötet valde Carl Henrik Walde till tillfällig ordförande avseende beslut om 

ansvarsfrihet för styrelsen.  
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det föregående verksamhetsåret. 

 
9§   Mötet beslöt att fastställa balansräkningen och att överföra årets resultat i ny 

kassaräkning 
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10§   Valberedningen, som bestått av Göran Östlund, Thomas Wängsö samt Curt 
Andersson redovisade förslag till styrelse genom Göran Östlund. 
Mötet valde därefter: 
Björn Lindskog – ordförande  1 år 
Rolf Linnér    2 år 
Staffan Westbeck    2 år 
Ann Persson    2 år 
Tommy Månsson   2 år 
Per Niring    2 år 
 

11§   Mötet valde Åsa Ekman och Lena Ekekrantz till revisorer samt Mica Wänseth 
till revisorssuppleant. 

 
12§   Mötet valde Thomas Wängsö, Göran Östlund och Curt Andersson till ny 

valberedning och noterade att Göran Östlund är sammankallande. 
 

13§   Styrelsen föreslog följande: 
 
Att de medlemmar som önskar en medlemsförteckning och har en mailadress 
ska kunna gå in på föreningens hemsida och välja att få förteckningen skickad 
till sin mailadress, information om hur och när kommer att finnas på hemsidan 
och i nästa Harö nytt. De som inte har en mailadress och önskar en 
medlemsförteckning vänder sig till Agneta Frick så skickar hon en 
medlemsförteckning med brev.  
 
Mötet beslöt i enlighet med förslaget. 

 
14§   Inga motioner hade inkommit 
 
15§   Mötet fastställde årsavgiften oförändrat till 150 kronor för fullbetalande och 25 

kronor för juniorer (under 18 år), hundar, katter m fl. övriga medlemmar i 
hushållet 

 
16§   Under punkten övriga frågor framkom ett önskemål om att vi har en mikrofon 

med högtalare till nästa stämma så att alla kan höra.  
 

Mötet avslutades på sedvanligt sätt med kaffe, bullar (tack till Harö Livs även i år!) 
och mingel. Rolf Linnér informerade om att Harö runt-seglingen har en högtalare och 
mikrofon som kan lånas vid kommande årsstämma. 
 
Vid protokollet 
 
Harö den __/__ 2013 ______________________________ 

Rolf Linnér 
 
 

Justeras 
Harö den __/__ 2013 ______________________________      

Björn Lindskog 
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Harö den __/__ 2013 ______________________________      
Sigvard Hultgren 
 
 
 

Harö den __/__ 2013 ______________________________      
Karin Walde 

 


