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Protokoll fört vid årsmöte för HSSL Fyrbodal den 22 mars 2022 på 

Ljungskile Folkhögskola kl 17.00 

 
Deltagare på plats: Inger Fogelberg, Christer Johansson, Camilla Johansson, Jan Hognert, 

Maria Brun, Anne Sörqvist, Eivor Johansson  
 

Digitalt Carina Thorstensson, Viktor Rombrant from § 7, Henrik Wöhlecke Byalaget i Sund, och 

Helena Svensson Svenneby Hembygdsförening 
 

Övriga: Anna Hjelm 
  

Innan mötet berättar Helena Svensson från Svenneby Hembygdsförening om deras verksamhet 

samt om den film om finhuggeri, exempelvis hur ett klot av granit kommer till, som de biljats 

stimulansbidrag till produktionen utav. 

 

§   1 Mötets öppnande 

 Ordföranden Christer Johansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 

§   2 Val av ordförande för mötet 

 Till ordförande för mötet valdes Jan Hognert 

 

§   3 Val av sekreterare samt justerare att jämte ordförande justera protokollet 

 Till sekreterare för mötet valdes Eivor Johansson 

 Till justerare valdes Maria Brun och Anne Sörqvist 

 

§   4 Upprättande och godkännande av röstlängd 

 En deltagarlista upprättades och denna godkändes som röstlängd 

 

§   5 Prövning av om årsmötet blivit behörigt utlyst 

 Kallelse skickades till medlemmarna via e-post den 3 mars.  

 Årsmötet konstaterades vara utlyst i behörig ordning 

 

§   6 Godkännande av dagordningen 

 Årsmötet beslutade att godkänna dagordningen. 

 

§   7 Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut 

 Samtliga handlingar till årsmötet förutom revisionsberättelse och 

 valberedningsförslag till styrelse har sedan den 7 mars funnits tillgängliga på 

 föreningens hemsida. Innan årsmötet har valberednings förslag samt 

 revisionsberättelsen skickats via e-post till de som meddelat att de kom att delta i 

 mötet.  

 Eivor Johansson fördrog verksamhetsberättelsen samt bokslut och ekonomi. 

 

§   8 Revisorernas berättelse 

 Revisionsberättelsen föredrogs av Anne Sörqvist/revisor 

 Revisionsberättelsen bilägges protokollet 
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§   9 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 

 Årsmötet beslutade att fastställa årets resultat till 126 921 kr och balansräkning 

 till 458 229 kr 

 Handlingarna bilägges protokollet 

 

§   10 Beslut om disposition av årets resultat 

 Beslutades att årets resultat, ett överskott på 126 921 ,05 kr ska överföras i ny 

 räkning 

 

§  11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

 Styrelseledamöterna beviljades ansvarsfrihet. Beslutet var enhälligt dvs ingen 

 röstade mot att bevilja ansvarsfrihet 

 

§  12 Fastställande av ersättning till styrelsen och revisorerna 

 Årsmötet beslutade om oförändrade arvoden enligt nedanstående 

  Arvoden Milersättning 

 Möten inom den egna organisationen 0 kr 18,50 kr/mil  

 Ingen restidsersättning 

 Möten utanför den egna organisationen 187,50 kr/ tim 18,50 kr/mil  

 Max 8 timmar per dag samt ingen restidsersättning    

 

§  13 Fastställande av årsavgift för 2022 

 Oförändrat ingen medlemsavgift  

 

§  14 Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2022 

 Eivor Johansson föredrog förslaget till verksamhetsplan samt budget för år 2022  

 Verksamhetsplan och budget godkändes 

 

§  15 Val av styrelse 

 Ordförande   

 Jan Hognert nyval på 1 år    

 Ledamöter 

 Camilla Johansson omval på 2 år 

 Inger Fogelberg,  omval på 1 år  

 Christer Johansson omval på 2 år 

 Vakant 2 år  

  

 Ledamöter som har 1 år kvar: 

 Maria Brun   

 Vakant 1 år   
   

 Styrelsen uppmanas att aktivt jobba med att finna personer som kan 

 adjungeras till styrelsen. 
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§ 15 forts. Ersättare    

 Sindre Skansen omval 1år  

 Viktor Rombrant omval 1 år  

 Carina Torstensson omval 1 år  

 Daniel Tesfay omval 1 år  

 George Hellgren omval 1 år  

 Monica Andersson omval 1 år 

 Vakant 1 år 

  

§  16 Val av revisorer och revisorssuppleanter 

Revisorer    

Omval Anne Sörqvist  1 år sammankallande 

Omval Elsie Hellström  1 år  

Revisorssuppleant   

Omval Lars Hognert   1 år    

 

§  17 Val av valberedning, ledamöter och sammankallande 

 Omval Eivor Johansson 1 år, sammankallande  

 Omval Torgny Arvidsson 1 år 

 Omval Tommy Johansson 1 år   

 

§  18  Val av ombud till höstmöte och årsmöte i HSSL riks. 2 ord. + 2 ers. 

 Årsmötet valde ordföranden och vice ordföranden till ombud på 

 riksorganisationens årsmöte och höstmöte.  

 Till ersättare valdes Christer Johansson och Maria Brun 

 

§  19 Stadgeändring – beslut nr 2 

 Årsmötet beslutade enhälligt att godkänna förslaget till stadgeändring.  

 Detta var det 2:a av 2 på varandra följande årsmöten där stadgeändringen var uppe 

 till beslut. 

 

§  20 Behandling av inkomna motioner och förslag 

 Det fanns inga motioner eller förslag att behandla 

 

§  21 Övriga frågor 

 Det fanns inga vid mötet väckta frågor 

 

§  22 Mötets avslutande 

 Mötets ordförande Jan Hognert tackade mötesdeltagarna för visat intresse och 

 förklarade årsmötet för avslutat. 

 

  

 Christer Johansson   Eivor Johansson 
 Mötesordförande  Mötessekreterare 
 

 

 Maria Brun   Anne Sörqvist 
Justerare   Justerare 


