Årsstämma HAEF 17.6 2017
1. Föreningens ordförande Göran Sjöberg öppnade mötet.
2. Maria Hedblom utsågs till ordförande för stämman. Ordförande anmälde Nea Mellberg som
protokollförare.
3. Närvarolistan beslöts utgöra röstlängd, med förbehåll att kontroll av vilka som betalt
årsavgiften skulle ske i händelse av omröstning.
4. Dagordningen fastställdes.
5. Johan Wiechel och Lars Bernhardtson utsågs till justerare.
6. Stämman ansåg att stämman utlysts i behörig tid.
7. Ordförande och kassör redogjorde för verksamhetsberättelse, resultaträkning och
balansräkning. Kassören informerade om att revision utan anmärkningar har gjorts men att
revisorn inte har skickat in den skriftliga revisionsberättelsen i tid till stämman.
8. Resultaträkning och balansräkning fastslogs.
9. Beslöts om disposition av vinst enligt fastställd balansräkning.
10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.
11. Styrelsens förslag om oförändrad årlig medlemsavgift 200 kronor för varje enskild medlem
(ej familjeavgift), godkändes.
12. Till ny styrelse valdes:
Ordförande: Göran Sjöberg. Vice ordförande (ny post): Johan Wiechel. Ordinarie ledamöter:
Göran Burén, Karin Forsberg, Ronja Lindkvist, Christina Nyström. Suppleanter: Mona
Skoglund, Jenny Johansson.
13. Till revisor och revisorssuppleant omvaldes:
Mats Carlsson, ordinarie samt Lars Janzén, suppleant.
14. Birgitta Fritzdotter och Maria Hedblom omvaldes som valberedning.
15. Maria Hedblom rapporterade från bolagsstyrelsen och Jorik Otterbjörk kompletterade:
Årsbokslutet inte klart pga försenad revision men resultatet för året är gott. Sommaren 2016
var bra och årsomsättningen ökade till drygt 3 miljoner kronor. Bidraget från länsstyrelsen
uppgick till ca 136 000 kronor och har möjliggjort ökade öppettider och fler anställda.
Föreståndaren har varit anställd på heltid.
16. Övriga frågor:
Antalet medlemmar har sjunkit något, vilket delvis förklaras av att en ”storstädning”där
medlemmar som inte betalt avgift på länge har tagits bort ur registret. Vidare finns relativt
många medlemmar/andelsägare som inte har betalt årsavgift. Stämman diskuterade formerna
för betalning och påminnelser om årsavgift. Vidare diskuterades vikten av att värva nya
medlemmar och att det vore bra med förtydliganden av informationen om innebörden av
andel respektive årlig medlemsavgift samt ideellt arbete och konkreta förmåner.

På förslag av Maria Hedblom gav stämman i uppdrag till styrelsen att se över stadgarna
avseende mandatperioden för ledamöter; en två-årig mandatperiod skulle kunna vara mer
flexibel/praktisk än den nuvarande ettåriga.
17. Ordförande avslutade mötet.
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