
Årsmöte i Halörs FFF 2014-03-15 

1. Ordförande Lennart Blomgren öppnade mötet och hälsade alla välkomna 

Ordförande tände ett ljus och mindes avlidna medlemmar. 

2. Röstlängd fastställdes via avprickning, och närvarande var  44 st. 

3. Kallelse till årsmötet hade sänts ut i god tid. 

4. Dagordningen godkändes efter tillägg av p. 10 B - Bryggan 

5. Lennart Blomgren valdes till mötesordförande. 

6. Lars Fridell valdes till  mötessekreterare. 

7. Gert och Rolf Persson valdes till justeringsmän. 

8. Styrelsens verksamhetsberättelse var utdelad, ansågs föredragen och godkändes. 

Styrelsens ekonomiska berättelse var utdelad, ansågs föredragen och godkändes. 

9. Revisorernas berättelse föredrogs och godkändes. 

10. Styrelsen erhöll ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. Öppet brev från kassör Robert 

Jönsson, författat av honom själv, för att det inte skulle bli för hårda ord lästes upp. Brevet 

handlar om klubbens ekonomi, som det livligt pratats om beroende på okunskap bland 

medlemmar. Brevet kan beställas i sin helhet av Robert.  

 B) Bryggan.  Mats Persson redogjorde för det arbete som skall göras för att vi skall 

kunna ha en hel brygga nere vid hoddorna. Kostnaderna för detta beräknas till ca  SEK 

100´. Ordf. har tillsatt grupp bestående av Mats Persson, Lars Fridell, Lars Hansson och 

Lars Bernt som har till uppgift att ansvara för offertinhämtning, upphandling och 

arbetsledning, Gruppen rapporterar till styrelsen. Gruppen erhöll mandat att på bästa 

sätt för föreningen utföra uppgiften. Sponsorspengar äskas från flera håll. Enligt förslag 

från Ierne Nordström beslöt mötet att ge styrelsen mandat att debitera extra avgift på 

medlemmarna i den händelse behovet uppstår. 

11. Fastställdes att medlemsavgiften för 2014 höjs med 100:- per medlem. Höjningen skall 

tillfalla bryggfonden. Beslöts att avgiften för hoddearrende skall vara oförändrad. 

12. Åtgärdsprogram för 2014 var utdelad, ansågs föredragen och godkändes. 

13. Förslag från enskild medlem:  Lars Fridell vill riva upp Mats Gustafsson motion av att de som 

åker med på torskfisket skall betala 50% av kostnaden. 

Nytt förslag är att varje medlem som åker med betalar 225:- då skall vi vara minst 25 

personer med på resan. Mötet beslöt anta motionen. 

Lars Hasselgren har inkommit med en motion på att hedersmedlemar skall få rösträtt, det 

röstades ja på denna fråga, det behövs 2 på var-andra följande årsmöten  för att 

genomdriva detta. Motionen antogs av årsmötet. 

14. Valberedningen föreslog omval av  sittande styrelse: Mötet valde enligt valberedningens 

förslag: 

Ordförande: Lennart Blomgren 1 år 

15. 2 Led: 2 år Robert Jönsson och Mats Persson 2 år 

16. 2 Ers: 1 år Leif Karlsson och Anders Nordin 2 år 

17. Revisorer: Bengt Ohlsson samt Mats Gustafsson 1 år 

18. Ersättare till dessa: Kerstin Gerdes   1 år 

19. Valberedning: Sigve Svensson och Anders Persson  1 år 

20. Ersättare till valberedningen Bo Ekegren  1 år 

21. Val av ansvarig tältuthyrare Bo Ekegren  1 år 



22. Val av festkommitté Harry Andersson och Helen Stafshult 1 år 

23. Som firmatecknare valdes Ordf. Lennart Blomgren och kassör Robert Jönsson var för sig. 

24. Övrigt: Harry Andersson efterlyste en flaggansvarig, efter en längre stunds tystnad bland 

medlemmarna lades frågan ner. 

25. Ordförande tackade närvarande och avslutade mötet. 

 

Lars Fridell  Lennart Blomgren Rolf Persson                Gert Persson 

 

Sekreterare  Ordförande  Justeringsman              Justeringsman

      

 

 

 

 

 

 

 

        

  

 

 

 

 

 

 


