
  

  

Protokoll 

fört vid årsmöte med Singö Hembygdsförening 

i Singö församlingshus lördagen den 26 april 2014 

  

Deltagare: enligt bilaga 1 Bil 1 

Distribueras: styrelsen, revisorerna, arkivexemplar  

 

 

Ordf Håkan Drevin hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.  

  

§   1 Till mötesordförande och sekreterare valdes Håkan Drevin. 

§   2 Årsmötet ansågs behörigen utlyst och utsänd föredragningslista godkändes. 

§   3 Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Arne Johansson och 

 Pia Johansson. 

§   4 Genomgicks verksamhetsberättelsen samt resultat- och balansräkningen för Bil 2,3 

 år 2013. 

§   5 Revisionsberättelsen föredrogs av ordföranden Bil 4 

. 

§   6 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. 

§   7 Till ordförande t o m årsmötet 2015 valdes Håkan Drevin. 

§   8 Till ordinarie ledamöter resp ersättare i styrelsen t o m årsmötet 2016 valdes: 

 

 Ordinarie  

 Yngve Andersson, omval   

 Inger Öhman, omval    

 Lisbeth Modin, omval  

 

 

§   9 Till revisorer för räkenskapsåret 2013 valdes: 

 

 Ordinarie Ersättare 

 Lennart Björk, omval Marita Freiman, omval 

 Kjell Eklund, omval 

§ 10 Till ledamot i valberedningen t o m årsmötet 2015 omvaldes: Jan Svensson 

 

§ 11 Medlemsavgiften för år 2015 beslutades vara oförändrad 75 kr för enskild 

 och 200 kr för familj/hushåll. 

§ 12 Inga motioner hade inkommit till styrelsen. 

 

 

 



§ 13 Beslut om ändring av §6 i stadgarna enligt fjolårets stämma stadfästes. 

Styrelsens förslag att ändra §5 i stadgarna till lydelsen 

"Föreningens angelägenheter sköts aven styrelse, hestacnde av Illinst fem (S) ordinarie ledamöter oeh minst två (2) surpleanter. 

Styrelsen är bes lulsmä, s ig när min sttrc (3) ledamöter är närvarandc. Vid olllröstning har ordföranden utslagsrösl." 

§ 14 	 Inga övriga frågor fanns att behandla. 

§15 	 Avgående styrelseledamöterna Pia Johansson (vald t o m årsmötet 2015) och Jarl Söderman 
(vald t o m årsmötet 2014) avtackades med blommor. Övriga avgående ledamöterna Per 
Mjörnö och Lilly-Marie Freiman (valda t o m årsmötet 2014) som båda avsagt sig omval var ej 
närvarande. 

§ 16 	 Ordföranden tackade stämmodeltagarna för visat intresse och förklarade 
2014 års stämma avslutad. 

Efter stämman serverades kaffe med dopp och sedvanligt lotteri med åror såldes med påföljande 
dragning och vinstutdelning. Duon VISMUST hade sjukdomsfall. I stället introducerade Yngve 
Andersson en ljudinspelning som gjorts av Institutet för språk och folkminnen med Harald Carlsson 
f1903 som var sjöman och fyrvaktare från Boda. Harald (Yngves morbror) berättade hur han bÖljade 
sin yrkeskarriär som medhjälpare på en pråm som fraktade kol från Ångermanland till Hcrräng. 
Inspelningen uppskattades mycket och är en dcl av årets TEMA "Fartyg, redare och sjöfolk på Singö". 

Vid protokollet: 

Håkan Drevin 

Justeras: 

Bill Deltagarförteckning 
Bil 2 Verksamhetsberättelse 
Bil 3 Resultat- och balansräkning 
Bil 4 Revisionsberättelse 


