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Årsmöte 2012

Protokoll från årsmötet i föreningen Gamla Hagalunds Vänner 2012-03-14

Plats: Industrivägen 17
Närvarande: 75 medlemmar

Inledning

Föreningens ordförande Anne Utter hälsade alla välkomna.

Punkter enligt dagordningen

1. Mötet öppnades av föreningens ordförande Anne Utter kl. 18.40.

2. Kontroll av närvarande medlemmars rösträtt. Gästboken fungerar som röstlängd.

3. Beslut om mötets behöriga utlysande. Utlysandet av mötet godkändes enhälligt.

4. Val av mötesordförande, protokollförare, justeringsmän och rösträknare. Anne Utter
valdes till mötesordförande, Peter Bolin till protokollförare samt Inger Ki och Eva Lund-
borg till justeringsmän/rösträknare.

5. Fastställande av mötesordning. Mötesordningen godkändes enhälligt.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse. Ordföranden kommenterade kortfattat verksamhets-
berättelsen. Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. Inger Ki gav en
sammanfattning av föreningens ekonomi. Hon påpekade också att antalet medlemmar är
335.

7. Revisorns berättelse. Föreningens revisor Uno Scott redogjorde för den revision han har
genomfört och rekommenderade årsmötet att fastställa resultat- och balansräkningen samt
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

8. Fastställande av resultat- och balansräkningar. Resultat- och balansräkningarna för
räkenskapsåret 2011 fastställdes.

9. Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2011.

10. Beslut om styrelsens storlek. Tommy Källbäck (f.d. Eriksson), sammankallande i val-
beredningen, föreslog att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter för verksamhetsåret 2012, en
ökning med en ledamot i förhållande till föregående verksamhetsår. Förslaget antogs av
mötet.
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11. Val av styrelseledamöter.

Val av ordförande. Anne Utter omvaldes fram till nästa årsmöte.
Val av övriga ledamöter. Peter Bolin, Bengt Johansson, Sten Hellqvist, Kalle Pettersson och
Erik ”Kulan” Wennberg omvaldes till styrelseledamöter för ett år fram till nästa årsmöte.
Ralph Kjulin och Anders Lindahl nyvaldes till styrelseledamöter, likaledes för ett år.

12. Val av revisorer. Uno Scott omvaldes som revisor på ett år, och Barbro Hellqvist Lanique
nyvaldes som revisorssuppleant.

13. Val av valberedning. Tommy Källbäck (Eriksson) omvaldes och Inger Ki nyvaldes som le-
damöter av valberedningen med Tommy som sammankallande.

14. Val av firmatecknare. Ordföranden Anne Utter och kassören Anders Lindahl äger var för
sig rätt att teckna föreningens firma.

15. Beslut om medlemsavgifternas storlek. Mötet godkände styrelsens förslag om oförändrad
avgift, dvs. 150 kr, även för 2013.

16. Eventuella propositioner. Inga propositioner fanns att behandla.

17. Eventuella motioner. Inga motioner fanns att behandla.

18. Övriga frågor. Ordföranden informerade om firandet av vattentornets 100-årsjubileum den
16 september. Sten Hellqvist tog upp möjligheten att skicka ut information via e-post och
skickade runt en lista för notering av adresser. Siv Vallius föreslog att föreningen kan med-
verka till att någon form av skyltar sätts upp vid de trappor som finns bevarade. Bosse Holm-
berg undrade om det finns möjlighet för medlemmarna att få en medlemsmatrikel. Efter det
fick den avgående kassören Inger Ki blommor av ordföranden som tack för det omfattande
arbetet med föreningens ekonomi och medlemsregister, med utskick av kallelser till med-
lemmarna, med inköp, städning och iordningställande av lokalen inför medlemsmötena, med
kaffekokning och servering m.m. under många år. Inger har således varit en riktig klippa för
föreningen. Föreningen framför ett stort och varmt tack för det!

19. Mötet avslutades kl. 19.15. Ordföranden avslutade mötet och tackade alla för visat intresse.

Efter mötet demonstrerade Björn Sölving den nya webbplatsen med klassbilder. Därefter spelade
Peter Bolin Fagermans visa, framförd av Cornelis Vreeswijk i en inspelning från 1976. Som
avslutning visades Gustaf Näsströms film Hagalund – en försvunnen utkantsidyll från 1973.

Hagalund den 7 april 2012

Vid protokollet: Ordförande:

Peter Bolin Anne Utter

Justeras:

Inger Ki Eva Lundborg


