
Hörvik-Krokås Hembygdsförening
Bollvägen 8
294 74 Sölvesborg

Protokoll Ordinarie Föreningsstämma 2021-02-28 15.00

Mötet genomfördes digitalt.

§1 Mötet öppnades.

§2 Val av Gunnar Torell till mötesordförande och Sven Johansson till sekreterare.

§3 Val av två personer att jämte mötesordföranden justera årsmötets protokoll, tillika rösträknare.

Lars-Henrik Holgersson och Rosmari Nordgren.

§4 Föredragningslistan godkändes.

§5 Fastställande av röstlängd. Lista över anmälda till mötet beslutades att använda som röstlängd.

§6 Godkännande av kallelse. Kallelse har utgått enligt stadgarna.

§7 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse över det senaste året presenterades och
lades till handlingarna..

§8 Revisorernas berättelse presenterades. Revisorerna rekommenderade ansvarsfrihet för styrelsen.

§9 Fråga om fastställande av balansräkning samt disposition av årets resultat.

Beslutades att fastställa balansräkning och disposition av årets resultat.

§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

Beslutades att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§11 Budget och Verksamhetsplan för 2021.

Styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan antogs.

§12 Val av ordförande i föreningen.

Rosmari Nordgren valdes till ordförande för ytterligare 1 år.

§13 Beslut om:

a) antal ledamöter i styrelsen ska vara 7 och antal suppleanter 6.

b) mandatperiod – två år.

c) ev. ersättning till styrelse m.fl. , ingen ersättning ska utgå, förutom kostnadsersättning.

§14 Val av övriga styrelseledamöter samt ev. suppleanter.

Styrelseledamöter Gunilla Jörnheim 2 år nyval

Gunilla Lindros Magnusson 2 år omval

Maivor Johnsson 2 år omval



Suppleanter Jeanette Lindros 2 år omval

Gunnar Torell 1 år omval

Angelica Margell 1 år nyval

Vakant (2 platser) 2 år

§15 Val av revisorer och suppleanter.

Revisorer Leif Andersson 1 år omval

Anders Falk 1 år omval

Revisorssuppleant Kerstin Lindgren 1 år omval

§16 Val av ombud och suppleanter till bygdegårdsdistriktets stämma.

Ordinarie Rosmari Nordgren 1 år omval

Maivor Johnsson 1 år omval

§17 Val av ombud till övriga föreningar.

Överlåtes till Styrelsen att besluta om.

§18 Val av valberedning.

Britt Lundberg NIlsson 1 år omval

Bert-Ola Lindros 1 år omval

§19 Beslut om eventuella regler och belopp för nästkommande års medlemsavgift.

Beslutades att årsavgiften ska vara oförändrad. Vuxen 100 kr, barn 50 kr, familj 300 kr.

§20 Framställningar och förslag från styrelsen och från medlemmar som inkommit till styrelsen senast 2
veckor före årsmötet.

Inga förslag eller framställningar har kommit in till styrelsen.

Beslöts att anta styrelsens förslag till ANDT (alkohol, narkotika, doping och tobak) policy

§21 Mötet avslutas.

Gunnar Torell Sven Johansson

Ordförande Sekreterare

Justeras

Rosmari Nordgren Lars-Henrik Holgersson




