Årsmötesprotokoll från Häggsjöns Intresse- och Fiskevårdsförening
den 8 juli 2012
§ 1. Ordförande Barbro Westerholm öppnade och hälsade mötesdeltagarna välkomna till
detta årsmöte, som pga vädret inte kunde genomföras på Storholmen utan
genomfördes i jaktlagets slakteri.
§ 2. Årsmötet godkände kallelsen såsom varande behörigt utlyst
§ 3. Dagordningen upplästes och godkändes
§ 4. Till mötesordförande valdes Barbro Westerholm,
till mötessekreterare Kurt Eriksson,
till justeringsmän valdes Bjarne Kirsebom och Tommie Wicander
§ 5. Verksamhetsberättelsen och en kort ekonomisk rapport föredrogs och godkändes
§ 6. Revisionsberättelsen upplästes och godkändes
§ 7. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011
§ 8. Till styrelseledamöter för två år omvaldes Edor Olofsson, Jörgen Pettersson och KjellErik Näslund
§ 9. Som styrelsesuppleanter för ett år omvaldes Carl-Göran Hagelin och Åke Westin.
§ 10. Som utgivare av Häggsjöns varjehanda för ett år återvaldes Kurt Eriksson
§ 11. Som revisorer för ett år omvaldes Margareta Wicander och nyvaldes Ragnar
Westerlund
§ 12. Till festkommitté för ett år omvaldes Gunilla Jacobsson
§ 13. Till valberedning för ett år omvaldes Anders Lindqvist och Gunnar Forsén
§ 14. Övriga frågor:
-

Ingrid Olofsson efterlyste en telefonlista till medlemmarna att distribueras med
nästa nummer av Häggsjöns Varjehanda. Diskussion utbröt angående om alla
ville vara synliga i en sådan lista. Mötet beslöt att medlemmarna lämnar in
telefon- och adressändringar via formulär i årets Häggsjöns Varjehanda.
Styrelsen sammanställer en aktuell telefonlista som distribueras med 2013 års
Häggsjöns Varjehanda.

-

Anslagstavlan som Banverket skänkte bör sättas upp. Mötet beslöt uppdra
detta till Sten Henricsson. Uppdraget är vid protokollskrivandet utfört och
tavlan sitter vid Häggsjövikens alla blå brevlådor.

-

Gunnar och Birgit Forsén (frånvarande) föreslog via ombud en upprustning av
jaktstugan Mariefred. Nils-Erik Westerholm berättade kort om stugans historik
såsom varande den tidigare Häggdånger Kommuns fattigvårdsstuga.
Stugan ägs idag av Häggsjö Älgjaktslag, men står på ofri grund. Årsmötet
uppdrog till styrelsen att utreda ägarförhållanden samt möjligheter att
genomföra ev. upprustning.

1

-

Gunnar Forsén efterlyste även via ombud en ekonomisk redovisning för
föreningen. En sådan, och av revisorerna godkänd, redovisning gavs till alla
närvarande på årsmötet. Gunnar kommer att få ta del av denna vid första bästa
tillfälle.

-

Häggsjöiaden, som är denna sommars gemensamma aktivitet, beskrevs och
förklarades av Gunilla Jacobsson, vår festkommitté.

-

Ordförande Barbro Westerholm tog upp frågan om inköp av ett lite större
partytält, som förening kan använda till sina möten. Men som även föreningens
medlemmar kan låna för privata familjefestligheter. Tält som diskuteras är 40
till 50 kvadratmeter med väggar.
Mötet tillstyrkte att styrelsen undersöker marknaden för inköp av ett tält.

-

Efter en fråga om hur namnbytet på Grafströms holme till Åkerön framskridit,
så beskrev Nils-Erik Westerholm att under årens lopp har flera öar bytt namn,
från karta till karta – utan att något speciellt förevarit som kunde föranleda
namnbyte. T.ex. har ”Råholmen” numera bytt namn, trots att inget RÅ finns
där. Vidare har det på kartorna börjat finnas flera holmar benämnda
”Lillholmen”. Beslöts att ge styrelsen i uppdrag att fortsätta förhandlingar med
Lantmäteriet angående namnbyte till Åkerön, samt även be om en förklaring
till övriga namnbyten som skett av öar i sjön.

-

Benny Westerholm ställde en fråga om mötesplats för årsmötet.
Beslöts att nästa årsmöte skall vara vid allmänningen i Häggsjöviken

§ 15. Ordförande avslutade mötet varefter det blev tipspromenad och sedvanlig
underhållning av Martin Westerholm. Svetlana underhöll med ryska sånger. Årsmötet
hade samlat 38 medlemmar.

Vid protokollet

…………………………………………..
Kurt Eriksson

………………………………………………
Barbro Westerholm, ordförande

Justeras:

……………………………………………..
Tommie Wicander

………………………………………………..
Bjarne Kirsebom
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