F öreningen

Helmis Y änner

Protokoll från ordinarie höststämma 17 november 2018
1.

Fastställande av röstlängd ftir stämman:
Närvarotista upprättades och 19 medtemmar inktusive styretsen dettog.

Frågn om stämman utlysts stadgeenligt.
Stämman faststättde att kalletse gått ut i taga tid entigt föreningens stadgar.
3. Fastställande av dagordnlng,
Föreningsstämman faststättde den föreslagna dagordningen

4. Yal av ordftirande ach sekreterare fär stämman.
Stämman vatde Lennart Fridh och Karin Ekenbäck som ordförande respektive sekreterare för stämman.
Val av två iusterare, som jämte ordftiranden ska justera mötesprotokollet,
samt vara ribträknare.
Stämman vatde Agneta Hedberg och Lars Nygren att vara justerare och rösträknare.

6. Föredragnlng samt faststiillande av styrelsens ftirslag till verksamhetsplan för
2019.
Ordförande Christer Pettersson föredrog verkamhetsptan för 2019, vitken även
var utskickad med kattetsen. Ptanen faststättdes av stämman.

7. Föredragning aY budget

2019.

ftir

ZO19 samt faststättande av medtemsavgifrter

ftir

Ordförande föredrog budgeten vitken faststättdes. Någon ökning av medtemsavgifterna förestogs inte.

L

Behandiirg av motioner ch styreisens ftirstag Hti stämman,
lnga motioner har inkommit. Styrelsen har inte lärnnat förstag titt stämman.

9.

Val av ordfiirande i styrelsen ftir ett år.
Nuvarande ordfä:ande ehrister Fettersson ornryaldes för yttertigare ett år"

10.Val av ledamöter i ssrelsen.
Titt tedamöter i styretsen omvatdes Fer Ringhagen, Otte Norrby och Karin Ekenbäck för yttertigare två år.
11. Val av två revisorer och revisorssuppleant för ett år.
Håkan Andreasson och Lennart Fridh omvatdes tilt revisorer för yttertigare
och Eva Nitsson som revisorssuppteant för samma tid.

12.

ettå

övrig frågor

$ fråga !o.gs upp om det är bestutat att Hel,mi ska tas upp var annat år i stättet
för som tidigare vart tredje år. Frågan besvarades jakanää.
En yttertigare fråga berörde om nödvändiga byten av däcksptanka ska ske under
vintern fiek inget definitiw svar utan frågan kommer att utredas.
13. Stämman avslutades och stännmans ordförande tackade medtemmarna .
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