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Protokoll fört vid årsmöte 21 februari 2015 

Plats: Missionskyrkan i Österbybruk 

Närvarande: se särskild närvarolista 

  

 

§1 Mötets öppnande  

Olle hälsade välkommen till 2015 års årsmöte. Förklarade mötet för öppnat. 

Mötet inleddes med en tyst minut för Sven-Erik Sundin och Bo Andersson som 

lämnat oss under det gångna året. 

Mötet ajournerades för att avnjuta en sopplunch.  

 

Mötet återupptas, efter en excellent lunch. 

 

  

§2 Fråga om kallelse har skett i behörig ordning 

Information om datum för årsmötet har meddelats i Medlemsinformation 1 2015, 

samt annons i Annonsnytt. 

Beslut: 

 att kallelse har skett i behörig ordning. 

  

 

§3 Fastställande av röstlängd. Godkännande av ombudsförteckning 

Enligt närvarolista fanns 12 medlemmar och 1 gäst närvarande. 

Beslut: 

 att godkänna ombudsförteckning. 

 

 

§4 Fastställande av dagordning 

Beslut: 

 att följa dagordningen med att en ny punkt a) val av ordförande läggs till. 

 att med detta tillägga godkänna förslaget till dagordning. 

 

 

§5 Val av ordförande för mötet och årsmötessekreterare 

Till mötesordförande har Christer Bohlin tillfrågats och styrelsens förslag till 

sekreterare är Barbro Mattsson 

Beslut: 

a) att Christer Bohlin leder årsmötet 

b) att Barbro Mattsson för protokoll  
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 Christer tackar för inbjudan och förtroendet att få leda detta årsmöte. 

 

§6 Val av justerare tillika rösträknare att jämte mötesordföranden  

 justera protokollet 

 Beslut: 

 att Raymond Bohlok och Marianne Andersson jämte ordförande justerare 

protokollet. 

 att Raymond Bohlok och Marianne Andersson tillika är rösträknare 

 

 

§7 Verksamhetsberättelse 2014 

Olle redogör för verksamhetsberättelsen. 

Beslut: 

 att godkänna verksamhetsberättelsen för 2014 och lägga den till 

handlingarna. 

 

§8 Resultat- och balansräkning 2014 

Kassör Bertil Alm redogjorde för resultat- och balansräkningen för 2014. 

Det är lite svårt att se på medlemsintäkter hur många medlemmar vi har då 

riksförbundet sköter medlemsavgifter. 

Beslut: 

 att godkänna resultat- och balansräkningen för 2014 och lägga den till 

handlingarna. 

 

§9 Revisorernas berättelse 

Christer 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 

Frågan frångicks då inga motioner har inkommit. 

 

§12 Fastställande av årsavgift 

Medlemsavgiften är 200 kr. 

Beslut: 

 att årsavgiften skall vara oförändrad 200 kr per medlem och år 
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§13 Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2015 

Olle föredrog förslaget till verksamhetsplan. I år uppmärksammar vi att 

föreningen firar 10 år och uppmanar årsmötet att komma med förslag vad vi ska 

göra denna dag. 

Beslut: 

 att godkänna förslaget till verksamhetsplan för 2015 

 

Bertil redogjorde för förslaget till budget. 

Beslut: 

- att godkänna förslaget till budget. 

 

§14 Val av: 

Ordförande   Olle Andersson   2 år omval 

Ledamöter ordinarie  Barbro Mattsson  2 år omval 

   Arne Westerberg  2 år omval 

Bertil Alm   1 år kvar 

   Raymond Bohlok  1 år kvar 

 

Ledamöter ersättare  Siv Westerberg  2 år omval 

John Arekrantz  1 år kvar 

   Reeli Bendiksen  1 år kvar 

     

Revisorer     Birgitta Burman Johansson 2 år omval 

Gun Andersson  1 år kvar 

    

Studieorganisatör  uppdras åt styrelsen  

 

HSOs styrelse ordinarie Barbro Mattsson  2 år nyval 

      ersättare  Olle Andersson  1 år omval 

  

HSO Östhammars årsmöte    Sören Eriksson   ordinarie 

ombud   Marianne Andersson  ersättare 

 

HLF-läns årsmöte    Barbro Mattsson 

5 ombud   Arne Westerberg 

   Siv Westerberg 

   Sigurd Mattsson  

   Reeli Bendiksen 

  

Valberedning  Inga Alm            sammankallande 

   Marianne Andersson 
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§15 Övriga frågor 

 Olle föreslår att Raymond Bohlok blir ansvarig för föreningens hemsida. 

 Beslut: 

- att Raymond med stöd av Olle ansvara för föreningens hemsida.  

 

§16 Mötets avslutande 

Bertil lovordade Olles engagemang för årets arbete och Barbros dokumentationer 

med att överlämna presentkort.  

Christer Bohlin som ledde årsmötet galant fick pappersblomma som tack. 

Förklarade därefter årsmötet för avslutat. 

 

Under kaffet berättade Christer som är åskskyddskonsult, vad åska är och hur 

man bäst skyddar sig själv och den bostad man bor i. Christer som är en arbetande 

pensionär idag, har under sin verksamma tid haft uppdraget att åsksäkra 

anläggningar såsom kyrkor, industrier, bostadshus, arenor etc. Han arbetar 

fortfarande aktivt, just idag, är han ute på Nordsjöns havsplattformar för det tyska 

vindkraftsprogrammet. 

Vi fick veta hur en blixt byggs upp och det slogs hål på myten att det är högsta 

punkten som blixten slår ner i. Den kan slå ner/upp var som helst. Alla 

uppåtriktade ytor kan träffas av en blixt. 

Om man befinner sig utomhus när ovädret kommer ska man inte ställa sig nära ett 

träd, det kan ske sidoöverslag om blixten träffar trädet, utan helst en 5 - 7 meter 

från trädet. Varje nedslag i mark ger upphov till s.k. stegspänningar i marken. 

Finns risk att man kommer att befinna sig nära ett blixtnedslag är det bäst att inte 

stå bredbent utan att stå ihop med fötterna.  

Man kan åskskydda sitt hus, med ett inledningsskydd som ger skydd mot alla 

överspänningar som uppstår på ledningsnäten. För att skapa en elektrod ut mot 

omvärlden lägger man en lina runt huset. Den förläggs så att personer som vistas 

nära huset med sina fötter står innanför denna ringledare, ty där förekommer 

ingen stegspänning. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Barbro Mattsson   Christer Bohlin 

Sekreterare    Mötesordförande 

 

 

 

Raymond Bohlok   Marianne Andersson 

Justerare    Justerare 
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