
 

 
 
 
 

Årsmötesprotokoll Hökis Visrum 2018-02-28 
 
 
 

1. Årsmötets öppnande. 

 

2. Röstlängd fastlades till 12 närvarande medlemmar  

 

3. Föreslagen dagordning godkändes. 

 

4. Mötet var utlyst inom rätt tid 14 dagar innan mötet. 

 

5. Till mötesordförande valdes Lennart Johansson. 

 

6. Till Sekreterare för mötet valdes Jimmy Flodin 

 

7. Till protokolljusterare och tillika rösträknare valdes Kerstin Ståhl och Peter Åkerström. 

 

8. Föreningens verksamhets- och förvaltningsberättelse behandlades och bifogas detta 

protokoll: 

 

a) Styrelsens verksamhetsberättelse för tiden 2017-01-01 – 2017-12-31. 

Bilaga 1. 

b) Ekonomisk berättelse för tiden 2017-01-01 – 2017-12-31. Bilaga 2. 

c) Revisorernas berättelse för samma tid. Bilaga 3. 

 

9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för gångna årets förvaltning. 

 

10.   

a) Behandling av inkomna motioner.  

a. Inga inkomna motioner. 

b) Behandling av styrelsens förslag.  

a. Förslag att sänka medlemsavgift till 120 per år fr.o.m. 2019 

Godkändes ej. 

b. Förslag att höja lokalens uthyrningskostnad för företag till 2000 sek. 

för en dag samt 1000 sek. för del av dag, med företag avses bolag, 

firma och ekonomisk förening. Godkändes. 

c. Förslag att sänka inträde till viskvällar till 80 sek. för medlemmar 

samt 120 för icke medlemmar. Godkändes. 

d. Förslag att ha en sponsor-hatt för artisten där gäster föreslås lägga 

en slant eller swisha en gåva till artisten. Godkändes. 

 

11.  Medlemsavgiften för 2019 fastställdes till 150 sek. 



 

 
12.  Val 

a) Val av 3 ledamöter för en tid av två år. 

a. Jimmy Flodin  

b. Olle Nyman  

c. Niklas Dyrwoold 

b) Val av 3 suppleanter för en tid av ett år. 

a. Kerstin Bergqvist 

b. Kenneth Dillman 

c. Peter Åkerström 

c) Val av en revisor för en tid av 1 år. 

a. Pierre Ström 

d) Val av ordförande och 1 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år.  

a. Monica Flodin        

b. Lena Johansson 

c.  

e) Val av volontärer.  

a. Lars-Erik Falk 

b. Rebecca Hybbinette       

 
 

 

13. Övrigt 

Nedanstående punkter kom upp under övrigt för att behandlas av styrelsen.  

• Förslag att på varje viskväll berätta om behovet av volontärer till 

verksamheten, ta fram ett informationsblad. 

•  Informera om verksamheten för pensionärsföreningar. 

• Dags att börja planera inför sommarens Cornelis i Hökis den 2018-08-11 

• Informera om hur man undviker att Nyhetsbrevet hamnar i SPAM filtret 

Mötets avslutande. 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
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Kerstin Ståhl   Peter Åkerström 
 


