Org.nr. 802432-0544

Hälsans Natur, ideell förening

Årsmöte 2007-03-22 – Protokoll
Plats
Tallkrogens FUB-gård, Björklinge
Tid
kl. 17.00 – 18.30
Närvarande Lena Benjegård, Helena Edman, Kjell Hammarling, Sven-G Hultman,
Ingeborg Höök, Lars Nilsson, Annika Norin, Mai Lundell, Lisbeth Pedersen.
Årsmötet föregicks av en diskussion kring ett antal utsända frågor. Ett referat från
diskussionen bifogas detta protokoll (bilaga 1).
§ 1 Öppnande
Kjell Hammarling hälsade välkommen till Tallkrogen.
Sven-G Hultman hälsade öppnade mötet.
§ 2 Godkännande av dagordning
Mötet beslöt godkänna dagordningen.
§ 3 Val av ordförande och sekreterare
Till mötesordförande valdes Mai Lundell, till sekreterare Sven-G Hultman.
Till justeringspersoner valdes Annika Norin.
§ 4 Upprop/röstlängd
Samtliga närvarande befanns vara röstberättigade.
§ 5 Fråga om mötets stadgeenliga utlysning
Mötesdeltagarna fann att mötet utlysts enligt stadgarna.
§ 6 Val av justeringspersoner
Till justeringspersoner valdes Lena Benjegård och Lars Nilsson.
§ 7 Styrelsens årsberättelse
Årsberättelsen hade sänts ut med handlingarna.
Mötet beslutade
att lägga årsberättelsen till handlingarna.
§ 8 Resultat- och balansräkning.
Resultat- och balansräkning presenterades (bilaga 2). Årets resultat var –41 809.51.
Mötet beslutade
att lägga resultat- och balansräkning till handlingarna.
§ 9 Revisorernas berättelse
Förelåg revisionsberättelse, vilken lästes upp.
§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beslutade i enlighet med revisorernas tillstyrkande
att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§ 11 Val av ordförande
Mötet beslutade
att till ordförande på ett år välja Sven-G Hultman.
§ 12 Val av kassör
Mötet beslutade
att till kassör på två år välja Ingeborg Höök.
§ 13 Val av en styrelseledamot (2 år)
Mötet beslutade
att till styrelseledamot på 2 år välja Mai Lundell.
§ 14 Val av två styrelseledamöter på 1 år
Mötet beslutade
att till styrelseledamöter på 1 år välja Helena Edman och Lisbeth Pedersen.
§ 15 Val av två ersättare (1 år)
Mötet beslutade
att till ersättare på 1 år välja Kjell Hammarling och Annika Norin.
§ 16 Val av revisor
Mötet beslutade
att då ingen kandidat fanns till revisorsposten förfara enligt följande: a/ Lisbeth Pedersen
tillfrågar sin man om han kan bli revisor. b/ Om utfallet av a/ är negativt att söks revisorer
bland föreningens medlemmar. c/ Om inte heller detta utfaller positivt inom två veckor
anlitas auktoriserad revisor.
att till revisorsersättare på 1 år välja Margit Sjölin.
§ 17 Val av valberedning
Mötet beslutade
att då inga kandidater fanns, skulle en förfrågan ställas till föreningens ledamöter, samt att
de svar som kommer in ställs till Mai Lundell.
§ 18 Fastställande av årsavgift för 2008
Förelåg förslag från styrelsen (bilaga 3).
Årsmötet beslutade
att godkänna styrelsens förslag att medlemsår skall vara detsamma som kalenderår; dock
skall inte avgift som betalas 1/10-31/12 gälla även för nästföljande år
att godkänna styrelsens förslag att årsavgiftens storlek skall skilja sig mellan enskilda
medlemmar och företag/organisationer (se detaljer i bilaga 3).
§ 19 Verksamhetsplan 2007
Mötet beslutade
att uppdra till styrelsen att arbeta enligt de prioriteringar som framkom i den diskussion som
föregick årsmötet (bilaga 1).
§ 11 Avslutning
Mötesordförande förklarade mötet avslutat.
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