Årsmötesprotokoll från Häggsjöns Intresse- och Fiskevårdsförening
den 7 juli 2013
§ 1. Ordförande Barbro Westerholm öppnade och hälsade mötesdeltagarna välkomna till
detta årsmöte, som för första gången genomfördes på gräsplanen vid Häggsjöviken, efter att
önskemål om lättare tillgänglighet än Storholmen röstats igenom på årsmötet 2012.
§ 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 Paul Nyback.
§ 5. Verksamhetsberättelsen och en kort ekonomisk rapport föredrogs och godkändes.
§ 6. Revisionsberättelsen upplästes och godkändes.
§ 7. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012
§ 8. Till styrelseledamöter för två år omvaldes Barbro Westerholm och Kurt Eriksson.
§ 9. Som styrelsesuppleanter för ett år omvaldes Carl-Göran Hagelin och Åke Westin.
§ 10. Som utgivare av Häggsjöns varjehanda, efter grundaren Kurt Erikssons 16 år och 15
utgivna nummer, valdes Barbro Westerholm till utgivare/chefredaktör för en tid av ett år.
§ 11. Som revisorer för ett år omvaldes Margareta Wicander och 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 Olofssons efterlysta telefonlista till medlemmarna diskuterades. Mötet beslöt att det
inte finns möjlighet för föreningen att ajourhålla någon telefonlista. Det finns idag så många
möjligheter att finna telefonnummer via allmänna kanaler och media, Internet etc.
- Frågan om ev. uppmätta Cesium-mängder i fisken diskuterades. Mötet uppmanades att vid
fiske ta chansen att göra mätning via kommunen. Burkar för prover kan tillhandahållas av
föreningen (Kurt Eriksson).
- Projektet ”Fattigvårdsstugan” beskrevs och det egentliga arbete som nu i sommar påbörjas
med upprustning av fönster, målning av fasader etc. Upprop till frivilliga att komma och delta
med start på torsdagen den 18 juli. Nils-Erik Westerholm föreslog även att styrelsen skulle
föreslå markägaren ett arrendeavtal över ett visst antal år till en fast engångsavgift.

- Gunnar Forsén fick en redogörelse ang ukelelegruppen ”Häggsjöborna” intäkter i form av
studiecirkelbidrag och gager vid uppträdanden, samt vad som utbetalts i form av
kostnadsersättningar. Mötet beslöt att det kvarvarande nettot skulle betalas ut till
Häggsjöborna som nu har bildat en egen förening.
- Häggsjö festspel, som är denna sommars gemensamma aktivitet, beskrevs och
förklarades av Gunilla Jacobsson, vår festkommitté.
- Ordförande Barbro Westerholm tog upp frågan förvaring och hantering av föreningens
inköpta partytält samt villkoren för utlåning till medlemmarna. Depositionsavgift 500 kr som
säkerhet för ev skador på tältet. Mötet tog då upp att det borde vara en lånekostnad på 150 kr
per tillfälle för att långsiktigt täcka behov av reparationer. Detta blev även mötets beslut.
Ordföranden efterlyste även förslag till byggandet/införskaffande av förvaringslådor till tältets
olika delar. Styrelsen fick i uppdrag att lyssna med t.ex. Sten Henricsson.
- Åke Westin berättade kort om status i frågan om namnbytet på Grafströms holme till det
gamla namnet Åkerön. Ärendet har nu i omgångar överklagats och ligger nu för behandling i
regeringsrätten.
- Nils-Erik Westerholm föreslog åter igen att stenen ”Torsten” i Häggsjön skall plockas upp
och sättas på sin rätta plats till varning för sjöfarande i det grunda området av sjön. Denna
gång fick Edor Olofsson och Gunnar Forsén uppdraget.
- Det fasta årsmötesdatum som beslutades för några år sedan var tydligen lite luddigt uttryckt.
Nu beslöt mötet att det som gäller är 2:a söndagen i juli månad !
Dvs nästa år blir det den 13 juli 2014.
§ 15. Ordförande avslutade mötet varefter det blev tipspromenad och sedvanlig
underhållning av Martin Westerholm. Årsmötet hade samlat ett drygt 40 deltagare
.
Vid protokollet
………………………………………….. ………………………………………………
Kurt Eriksson
Barbro Westerholm, ordförande

Justeras:

…………………………………………….. ………………………………………………..
Paul Nyback
Bjarne Kirsebom

