
 

2013-02-23 

 

 

Protokoll från årsmöte med Håsjö Sportklubb och Hembygdsförening 

 

Mötesdag: 2013-02-22 

Plats: Håsjögården 

 

Föreningens ordförande Nicke Amrén hälsade mötesdeltagarna välkomna och öppnade årsmötet. 

§1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet: Nicke Amren valde till årsmötets ordförande och 

Owe Martinsson till årsmötets sekreterare. 

§2. Årsmötets röstlängd fasställdes genom en lista som skickades runt med alla deltagares 

namnpåskrifter. 

§3. Till protkolljusterare och rösträknare valdes Nicke Amrén och Lasse Sjöberg. 

§4. Årsmötet utlysning godkändes. 

§5. Årsmötets dagordning fastställdes enligt utdelad agenda. 

§6. Föreningens årsredovisning föredrogs av föreningens kassör Helen Säterberg som också delade ut 

en skriftlig redogörelse för föreningens ekonomi. 

§7. Styrelsens skriftliga verksamhetsberättelse delades ut och lästes upp av Nicke Amrén.  

§8. Föreningens revisorer Marjatta Hedström och Sonja Solander överlämnade ett skriftligt 

godkännande av föreningens bokföring. 

§9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året . 

§10. Medlemsavgift i föreningen fastställdes till 150 kr/år för familj och 80 kr/år för enskild medlem. 

§11. Föreningens verksamhetsplan för 2013 fastställdes enligt utdelat dokument undertecknat av 

styrelsen. 

§12. Årsmötet beslutade omvälja Nicke Amrén som föreningens ordförande för 2013. 

§13. Årsmötet beslutade val av övriga styrelseledamöter enligt följande: 

 Kristina Söderström, sekreterare på 2 år 



 Helen Säterberg, kassör på 2 år 

 Eva Wiberg, styrelseledamot på 2 år 

 Eddie Backlund, styrelseledamot på 1 år 

 Owe Martinsson, styrelseledmot på 1 år 

 Tomas Norén, suppleant för styrelseledamot på 2 år 

 Hans Gunnar Söderberg, suppleant för styrelseledamot på 2 år 

§14. Sonja Solander och Marjatta Hedström omvaldes som föreningens revisorer. 

§15. Som valberedning valdes Jonny Eriksson och Gunilla Smårs 

§16. Inga motioner hade inlämnats till föreningens styrelse. 

§17. Övriga frågor som togs upp till diskussion och beslutades: 

Gittan Forsstöm, Berit Backlund och Marjatta Hedström organiserar bemanning och 

genomförande av sommarkaféet 2013.  

Medlemskort i föreningen löses i samband med föreningens arrangemang. 

En medlemsmatrikel föreslås bil framställd 

Gäster i Håsjögården skall meddelas regler för snöskoterkörning, ansvarig är Nicke 

Amrén. 

Styrelsen planerar en dag i april för gemensam vårstädning av Håsjögården med 

omgivningar. 

§18. Mötet avslutades av föreningens ordförande som tackade för god uppslutning.  
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Protokoll från konstituerande styrelsemöte för Håsjö Sportklubb och hembygdsförening 

 

Styrelsen beslöt att föreningens firmatecknare var för sig skall vara Nicke Amrén och Helen 

Säterberg. 

Styrelsens sekreterare skall vara Kristina Söderström. 

Nästa styrelsemöte skall äga rum i samband med den beslutade städdagen i april. 

Justeringsmän för styrelsemötet beslöts Nicke Amrén och Eddie Backlund. 

 

Owe Martinsson 

Sekreterare för detta styrelsemöte 

 

 

 

 


