Protokoll från årsmöte i Halörs FFF 2012-03-03
1. Ordförande Lennart Blomgren öppnade mötet och hälsade närvarande
välkomna.
Ordf. Tände ett ljus och mindes tillsammans med medlemmarna under
året avlidna Jan Kristensson och Oscar Wallander.
2. Röstlängd fastställdes via avprickningslista. Närvarande var 43 röstberättigade.
3. Kallelse till årsmötet har sänts ut v. 6 och mötet fann mötets utlysande
rättidigt.
4. Utlämnad dagordning fastställdes.
5. Lennart Blomgren valdes till ordförande för mötet.
6. Helen Stafshult valdes till sekreterare för mötet.
7. Jan-Åke Morin och Mats Ohlsson valdes som justeringsmän och rösträknare.
8. Styrelsens verksamhetsberättelse var utdelad, ansågs fördragen och
godkändes. Styrelsens ekonomiska berättelse var utdelad, ansågs föredragen
och godkändes.
9. Revisorernas berättelse föredrogs och godkändes.
10. Styrelsen erhöll ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.
11. Följande avgifter fastställdes för 2013 Medl. avg. 200:-, Hoddearrende 800:samt hyra i föreningshoddan 500:-. Samtliga avg. blir oförändrade.
12. Åtgärdsprogram för 2012 var utsänt till medlemmarna och fastställdes.
Ändringar som gjorts kommer till kännedom genom anslag och utskick.
13. Lennart Blomgren valdes till ordförande på ett år.
14. Valberedningen lämnade förslag att som ordinarie styrelseledamöter
välja Lars Hansson och Mats Persson. Medlemmar föreslog att Lars
Fridell stannar på sin post. Beslöts välja Mats Persson som ordinarie ledamot
på 2 år. Accepterade Lars Fridell att stanna som ordinarie ledamot.
15. Leif Karlsson och Anders Nordin valdes som ersättare för 1 år.
16. Bengt “data” Olsson och Mats Gustavsson valdes som revisorer för 1 år.
17. Kerstin Renfors Gerdes valdes som ersättare för revisor för1 år.

18. Sigve Svensson och Anders Persson valdes som ordinarie ledamot i
valberedningen.
19. Bo Ekegren valdes som ersättare i valberedningen.
20. Fyllnadsval. Lars Hasselgren avgår som ordinarie ledamot. Till ny ledamot
valdes Lars Hansson på 2 år.
21. Helen Stafshult, Harry Andersson och Robert Jönsson valdes
som ledamöter i festkommittén.
22. Som firmatecknare är ordförande Lennart Blomgren samt
kassör Robert Jönsson.
23. 2 st. hedersmedlemmar utsågs på förslag från styrelsen.
Jan-Åke Morin och Agne Rooth.
24. Under övrigt bestämdes att stadgar ska ses över.
Beslöts om komplettering av stadgarna med passusen: Hedersmedlem
kan utses efter 80 års ålder och 20 årigt medlemskap.
Enligt tidigare stadgeändring ska hoddorna vara fullvärdesförsäkrade och kopia på försäkringsbrevet ska årligen lämnas
till kassören.
Generell diskussion fördes om ekonomin. Styrelsen hävdar att
medel i reserv bör finnas men välkomnar konstruktiva förslag.
Hans Thorlid efterlyser en prognostiserad budget för närmaste
tre åren.
Styrelsen informerade om sin syn angående elen på området.
Beträffande hemsidan framfördes önskemål om att medlemmar ska kunna
bidraga med såväl text som bild på hemsidan, vidare fanns önskemål om
även styrelseprotokoll och andra dokument skall publiceras där. Denna
möjlighet finns redan idag, men förutsätter att såväl enskilda medlemmar
som styrelsen bidrager med och skickar in material för publicering.
25. Ordförande tackade Jan-Åke Morin för fint arbete i föreningen.
Tackade också Mats Olsson m. hustru för arbetet med hemsidan
och överlämnade blommor till dessa. Samt tackade närvarande
och avlutade mötet.
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