
HARÖ – HASSELÖ INTRESSEFÖRENING 
 
Protokoll från årsmöte 10/7 – 05  kl 10 i Harö  skola. 
 
 
Dagordning 
 
 1 Val av ordförande för stämman. 
          2  Val av sekreterare för stämman. 
 3 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare. 
 4 Anteckning av närvarande medlemmar och befullmäktigade ombud. 
 5 Fastställande av dagordning. 
 6 Fråga om kallelse till stämman skett stadgeenligt. 
 7 Föredragning av verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning och  
  revisionsberättelse. 
 8 Fastställande av balansräkning samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
 9 Beslut i anledning av uppkommen vinst eller förlust. 
 10 Val av föreningens ordförande och övriga styrelseledamöter. 
 11 Val av revisorer samt revisorssuppleant. 
 12 Val av valberedning. 
 13 Förslag från styrelsen. 
 14 Motioner från medlemmarna. 
 15 Fastställande av medlemsavgift. 
 16 Övriga frågor. 
 
 
41 medlemmar antecknade sig. 
 
 
Lasse Östlund öppnade det 57-e årsmötet med en styrelsepresentation. Dock var P-A Molin inte 
närvarande. 
 

1. Stämman valde Lasse Östlund till ordförande för mötet. 
 
2. Stämman valde Staffan Norlander till sekreterare för mötet. 

 
3. Till justeringsmän valdes Lennart Mattsson och Gun Wåhlin. 

 
4. Anteckningslista gick runt. 

 
5. Stämman fastställde den anslagna dagordningen. 

 
6. På fråga om kallelse till stämman hade skett stadgeenligt blev svaret ja. 

 
7. Ulla Blom föredrog verksamhetsberättelsen. Maj-Britt Pihl föredrog den ekonomiska 

rapporten. Lena Ekecrantz lämnade revisorsrapport och rekommenderar att styrelsens får 
ansvarsfrihet.  

 
8. Inhoppad ordförande, ställer fråga till stämman om styrelsens ansvarsfrihet: stämman bifaller. 

 
9. Styrelsens förslag, som godkänns av stämman: förlust överförs till nästa års räkning. 

 
10. Valberedningens förslag: Lasse Östlund ordförande 1 år, omval av Barbro Clauson, Ulla Blom, 

P-A Molin och Staffan Westbeck alla på 2 år. Stämman biföll. 
 
 
 



11. Stämman omväljer Sigvard Hultgren till revisor. Valberedningen föreslår Gunhild Lövgren som 
ordinarie revisor och Malin Åkermark till revisorssuppleant. Stämman biföll. 

 
12. Stämman omväljer valberedningen: Göran Östlund sammankallande, Lennart Mattsson och 

Klas Edlund. 
 

13. Lasse kommenterar: (1) att önskemål inkommit om trappa vid Harö brygga; styrelsen 
undersöker. (2) om W-bolagets turlistor både vinter och sommar. Stämman önskar att dessa 
bevakas. (3) att HÖIF´s anslagstavlor behöver snyggas till! 

 
14. Inga motioner har inkommit.  

 
15. Styrelsen föreslår höjning av avgifter till HÖIF. Stämman fastställer medlemsavgiften för vuxna 

till 150 sek och juniorer ( under 18 år ) till 25 sek. 
 

16. Inga övriga frågor. 
 
 
Lasse Östlund avtackar Lena Ekecrantz och Inga-Maj Knutsson för många års arbete med revision av 
våra räkenskaper. 
 
 
Alla deltagare tackas och mötet avlsutas med kaffe och tilltugg utanför. 
 
 
Vid protokollet  
 
 
 
Staffan Norlander 
 
Justeras 
 
 
 
Lennart Mattsson  Gun Wåhlin    
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