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Protokoll fört vid årsmöte den 22 februari 2014. 
Plats: församlingshemmet Klockarbacken i Alunda 

  

 

§ 1 Mötets öppnande 
Olle Andersson ordförande hälsade alla varmt välkomna till årsmötet, förklarade 

mötet för öppnat. 

   

§ 2 Fråga om kallelse har skett i behörig ordning 
Information om datum för årsmötet har meddelats i Medlemsinformation 6 2013 

och Medlemsinformation 1 2014, samt annons i Annonsnytt. 

Beslut: 

 att kallelse har skett i behörig ordning. 

 

§ 3 Fastställande av röstlängd. Godkännande av ombudsförteckning 
Enligt närvarolista fanns 10 medlemmar och 1 gäst närvarande. 

Beslut: 

 att godkänna ombudsförteckning. 

 

§ 4 Fastställande av dagordning 
Beslut: 

 att fastställa dagordningen. 

 

§ 5 Val av ordförande för mötet och årsmötessekreterare 
 Till mötesordförande har Ingeborg Sevastik tillfrågats och styrelsens förslag till 

sekreterare är Barbro Mattsson 

Beslut: 

a) att Ingeborg Sevastik leder årsmötet 

b) att Barbro Mattsson för protokoll  

 

Ingeborg övertar klubban, tackar för förtroendet att leda föreningens årsmöte. 

 

§ 6 Val av justerare tillika rösträknare att jämte mötesordföranden 

  justera protokollet 
Beslut: 

 att Sören Eriksson och Marianne Andersson jämte ordförande justerare 

protokollet. 

 att  Sören Eriksson och Marianne Andersson tillika är rösträknare 
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§ 7 Verksamhetsberättelse 2013 
Ingeborg gick igenom verksamhetsberättelsen rubrik för rubrik. 

Olle informerade om nuläget angående Hälsans stig. Föreningen har avsatt mer 

medel av det egna kapitalet och Forsmark och SKB kan hjälpa till med 

framtagande av kartor och skyltar. Riksförbundet rekommenderar två olika 

företag som gör skyltar och kartmaterial. Olle var på  Svenska Turistföreningens 

årsmöte och de vill hjälpa till med bilder som kan vara på baksidan av kartan. 

Söka bidrag från föreningslyftet med ca 13 000 kr. 

Beslut: 

 att godkänna och lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna 

 

§ 8 Resultat- och balansräkning 2013 
Genomgång av resultat- och balansräkningen gjordes av kassören Bertil Alm.  

  

§ 9 Revisorernas berättelse 
Ingeborg läste upp revisorernas berättelse. 

 

§ 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
Beslut: 

 att enligt revisorernas förslag bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid 

revisionen omfattar 

 

§ 11 Behandling av motioner 
Inga motioner har inkommit. Frågan frångicks. 

 

§ 12 Behandling av styrelsens förslag 

a) Antagande av nya stadgar för lokalföreningen enligt kongressbeslut 2013 

 

Olle berättade om det förslag från en medlem i en annan förening som menar att 

lokalföreningarna ska anta de nya stadgarna. 

Vi anser att vi inte behöver anta de nya stadgarna, då kongressen antog stadgarna 

och det gäller även för lokalföreningarna. 

Beslut: 

 att inte ta ett formellt beslut om de nya stadgarna då dessa redan är antagna 

på kongressen och gäller länsföreningar och lokalföreningar. 

 

§ 13 Fastställande av årsavgift 
Medlemsavgiften är 200 kr. 

Beslut: 

 att årsavgiften skall vara oförändrad 200 kr per medlem och år 
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§ 14 Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2014 
Olle redogjorde för verksamhetsplanen för 2014. 

Bertil väckte fråga om att vi ska uppmärksamma den Europeiska donationsdagen 

som är någon gång under hösten. 

Beslut: 

 att uppmärksamma donationsdagen 

 att godkänna förslaget till verksamhetsplan och budget 

 

§ 15 Val av: 
Ordförande   Olle Andersson   1 år kvar 

Ledamöter ordinarie  Bertil Alm   2 år omval 

   Raymond Bohlok  2 år omval 

   Barbro Mattsson  1 år kvar 

   Arne Westerberg  1 år kvar 

 

 

Ledamöter ersättare  John Arekrantz  2 år omval 

   Reeli Bendiksen  2 år omval 

    Siv Westerberg  1 år kvar 

 

Revisor      Gun Andersson  2 år omval 

   Birgitta Burman Johansson 1 år kvar 

 

Studieorganisatör  uppdras åt styrelsen  

 

HSOs styrelse ordinarie Raymond Bohlok  1 år kvar 

      ersättare  Olle Andersson  1 år kvar 

  

HSO Östhammars årsmöte    Sören Eriksson   ordinarie 

ombud   Olle Andersson  ersättare 

 

HLF-läns  årsmöte    Barbro Mattsson 

5 ombud   Arne Westerberg 

   Siv Westerberg 

   Marianne Andersson 

   Sigurd Mattsson  

     

Valberedning  Inga Alm            sammankallande 

   Marianne Andersson 
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§ 16 Övriga frågor 
HSO ska flytta från sitt kansli på Gustav Logrens gård till kommunhuset. 

 

Bertil tackade från övriga styrelsen, Olle och Barbro, för väl utfört arbete det 

gångna verksamhetsåret med ett presentkort. 

 

§ 17 Mötets avslutande 
Ingeborg tackade för förtroendet att fått leda årsmötet. Förklarade årsmötet 2014 

för avslutat.  

 

 

Under avslutande kaffet berättade Ingeborg om sina många resor till Bangladesh 

och besök i Östhammars kommuns vänort i Georgien.   

  

 

 

Vid protokollet 

 

 

Barbro Mattsson   Ingeborg Sevastik 

sekreterare                                                         mötesordförande 

 

 

 

Sören Eriksson   Marianne Andersson 

justerare    justerare 
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