
Protokoll från årsmöte Håsjö Sportklubb & Hembygdsförening 

 

Plats. Håsjögården 

Tid: fredagen den 17/2  2012 kl 18.30 

 

Närvarande: 39 stycken, se separat förteckningslista 

  

Nicke Amrén hälsar alla välkomna. 

 

§ 1 Till ordförande för årsmötet valdes Nicke Amrén. 

 Till sekreterare för årsmötet valdes Christina Söderström. 

 

§ 2  Deltagarlista skickas runt för påskrift. 

 

§ 3 Till rösträknare och justeringsman valdes Eva Bohm.  

 

§ 4 Kallelse till årsmötet kom någon dag för sent pga sträng kyla, men stämman 

 godtog detta.   

 

§ 5 Dagordningen godkändes. 

 

§ 6 Kassör Helen Säterberg redogjorde för föreningens ekonomi (se bilaga). 

 

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes med en notering att bagarstugans 

 upprustning dröjer något. 

 

§ 8 Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes. 

 

§ 9 Styrelsens ansvarsfrihet godkändes. 

 

§ 10 Medlemsavgiften föreslogs vara oförändrad och stämman godkände detta.  

Familj 150 kronor/år 

Enskild 80 kronor/år   

 

§ 11 Verksamhetsplanen godkändes med tillägg av aktiviteterna:  

kubbtävling samt såpbandy. 

 

§ 12 Nicke Amrén valdes till ordförande i föreningen för en tid av 1 år. 

 

§ 13 Till övriga ordinarie styrelseledamöter valdes:  

Helen Säterberg (1 år) 

Eddie Backlund (2 år) 

Owe Martinsson (2 år) 

Notering: Christina Söderström har ett år kvar 

 

Till suppleanter valdes: 

Eva Wiberg (2 år) 

Thomas Norén (2 år) 

 

 



§ 14 Till revisorer för en tid av ett år valdes: 

  Sonja Sollander  

Marjatta Hedström 

 

§ 15 Till valberedningen för en tid av ett år valdes: 

Hans-Gunnar Söderberg 

Gunilla Smårs 

 

§ 16 Inkomna motioner lästes upp (se bilaga). 

 Några av de föreslagna motionerna finns redan och några andra är på gång. 

 Övriga får styrelsen i uppdrag att diskutera vidare. 

 

Pia Bohlin önskar en påskbuffé även i år. Men eftersom det arrangeras pimpling  

på Lillsjön på Långfredagen planerar inte styrelsen för fler aktiviteter under 

påsken. Pia funderar vidare och organiserar eventuellt en påskbuffé.  

   

§ 17 Övriga frågor 

 Eva Bohm undrade om avgiften för hyra av Håsjögården för de som deltar i  

 bokcirkel.  

 Aktuella priser står på hemsidan, hyra för en kväll är 200 kronor. 

 

§ 18 Nicke avslutar mötet. 

 Alla bjuds på enklare förtäring bestående av paj, sallad och dryck. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet: Christina Söderström / 

 

 

 

Justeras: Eva Bohm / 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

Efter årsmötet 

Den nya bergvärmeanläggningen invigs högtidligt med tal av Nicke Amrén och bandklippning 

av Karin Månsson. 

Under kvällen berättades historiska, spännande berättelser från Håsjö och roliga historier. 

Det tackar vi för! 

Tack också till de som lagade maten och hjälpte till i köket! 


