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Protokoll för Årsmöte i föreningen Hälsans Natur, 20140322.
Närvarande: Ulrika Lindholm, Eva-Lena Larsson, Sylvia von Ehrenheim,
Margit Sjölin, Lillian Lavesson, Eva Solhäll, Christina Törnvall med dotter
1.
2.
3.
4.

Mötet öppnades
Till ordförande för mötet valdes Sylvia von Ehrenheim
Till sekreterare för mötet valdes Eva Solhäll
Som justerare tillika rösträknare valdes Eva-Lena Larsson och Ulrika
Lindholm
5. Dagordningen godkändes jämte information från styrelsen beträffande
aktiviteter beskrivna i protokoll från senaste styrelsemötet
6. Upprop genomfördes och röstlängd upprättades utifrån ovanstående närvarolista
7. Mötet befanns stadgeenligt utlyst
8. Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2013 gicks igenom och
godkändes
9. Årsberättelsen för verksamhetsåret 2013 gicks igenom och lades till
handlingarna med några punkter överförda till Verksamhetsplan för 2014
10. Revisors berättelse gicks igenom och godkändes som grund för beslut om
ansvarsfrihet för styrelsen
11. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013
12. Ekonomisk ersättning till styrelseledamöter beslutades, som tidigare år,
att innefatta reseersättning för billigast resa en gång/år. Kort diskussion
gav vid handen att Årsmötet utgår ifrån att styrelsen även väljer miljömässigt bäst resesätt.
13. Val av ny styrelse för föreningen Hälsans Natur:
13.1 Till ordförande för ett år valdes Liselotte Abel
13.2 Till sekreterare för två år valdes Eva Solhäll
13.3 Till kassör för två år valdes Lillian Lavesson
13.4 Till ledamöter i styrelsen, för en period av två år valdes:
Eva-Lena Larsson och Sylvia von Ehrenheim
13.5 Till ersättare i styrelsen, för en period av ett år valdes:
Margareta Håkansson och Anna Bengtsson
14. Val av revisor resp revisorsuppleang
14.1 Till revisor för två år valdes Sven Hultman

14.2 Till revisorsuppleang för ett år valdes Karin Lega
15. Årsavgift för föreningen fastslogs till 200 kr/ år för enskilda personer,
100kr/år för studerande och för företag med mer än en anställd; 500 kr/år.
16. Verksamhetsplan för 2014 sattes gemensamt samman under sittande
möte, med utgångspunkt från årsberättelse 2013, och tidigare styrelsens
berättelse om aktivitetsplaner. Denna gemensamma verksamhetsplan
godkändes och sekreteraren uppdrogs att renskriva och sända ut för justering.
17. Sylvia berättade om logga-arbetet, som hon upplever har gått lite trögt.
Arbetet fortsätter och Ulrika lovade att tänka och skicka idéer som stöd i
processen.
18. Idéer framkom om underlättande för medlemsvärvning. Medlemsförmåner med lägre pris för intressanta böcker är ett exempel.
19. Dagens möte gav även medlemmar möjlighet till idéer kring samarbete
och nätverkande.
20. Mötet avslutades
vid protokollet
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