Årsmöte för Hälsinge Knivförening 29/3 - 2015
§1. Mötet öppnades av Reimond Dempwolf.
§2. Som ordförande för mötet valdes Stig Myrgren och som sekreterare
valdes Reimond Dempwolf.
§3. Som protokolljusterare för mötet valdes Peter Swing och Rolf Fernström.
§4. Utskick om mötet hade gjorts i mycket god tid och detta godkändes av mötet.
§5. Ingen verksamhetsberättelse fanns nedskriven så saker vi gjort under året drogs
muntligt.
- Start av träffar på läroverket, tisdagskvällar.
- Närvaro på hundutställning.
- Besök på lindreservat i Lindefallet.
- Försäljning av flertalet lotterier.
§6. Föreningen har god ekonomi och detta tack vare lotteriförsäljningen.
Årets resultat var 2 633,50 och i kassan finns i dagsläget 12 267,73
Revisorn har inte skrivit någon revisionsberättelse men däremot skrivit under i
dagboken.
§7. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet
§8. Ett beslut togs att årets överskott ska läggas över på kommande år.
§9. Förslag om att ändra i stadgarna vad gäller utformning av styrelsen samt för vilka tider
de olika valen ska göras. Förslaget är följande:
- Ordförande samt sekreterare väljs på två år. Detta ska ske växelvis så att en av
posterna alltid är tillsatt till nästkommande år.
- 1 styrelseledamot väljs på 2 år.
- Övriga 2 ledamöter samt 2 suppleanter väljs på 1 år.
Förslaget godkändes av årsmötet och skall upp på nästkommande möte så att en
stadgeändring kan göras.
§10. Som ordförande valdes Stig Myrgren.
Som sekreterare valdes Reimond Dempwolf.
Som ledamot på 2 år valdes Peter Swing.
Som ledamot på 1 år valdes Bernt Olsson.
Bo Hedenljung sitter som ledamot 1 år till.
Som suppleanter på 1 år valdes Owe Wallin samt Bengt-Arne Wexell.
Som revisor på 1 år valdes Olle Persson.
Som revisorsuppleant på 1 år valdes Åke Pettersson.
Som sammankallande valberedning valdes Lars Arwén.
§11. Mötet beslutade att medlemsavgiften ska vara oförändrad, 150:-/år och 75:-/år för
familjemedlem samt för ungdom.
§12. Inga motioner har inkommit.
§13.
- Fråga togs upp om utställning på museet. Bernt har varit i kontakt med museichefen
men inte fått något klart besked. Owe kom med förslag att nyttja guldsmeden i stället.
Owe och Bernt jobbar vidare med detta.
- Fråga kom upp om föreningens bod, dels om vi får ställa den på hembygdsföreningens mark, dels om när vi ska rusta upp den. Bo Hedenljung har varit i kontakt
med hembygdsföreningen och deras styrelse har gett ett nekande besked. Reimond
tar på sig att vara sammankallande för en arbetsgrupp som ska ordna boden.
- Fråga kom upp om föreningen tänkt sig något speciellt eftersom det är 20 år sedan
vi startade. Styrelsen tittar på detta.
- Fråga uppkom gällande ansökan om pengar som beslutats tidigare. Reimond
påtalade att brist på lokal för de maskiner som skall köpas gjort att ingen ansökan
sänts in. Styrelsen jobbar vidare med detta.
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§14.

- Owe informerade lite om vad som händer i Svensk Knivförening och ville även att vi
skulle profilera oss lite i tidningen.
- Fråga om vi skulle närvara vid stämmorna i Bjuråker och Delsbo.
Styrelsen ska höra om Lars Arwén, som närvarade på Bjuråkersstämman
tillsammans med Bernt Olsson i fjol, kan tänka sig att använda föreningens banderoll
om dom skall sitta på stämman i år.
Eventuell fråga om vi ska höra med ansvariga för Delsbostämman.
Årsmötet avslutades

____________________________________
Sekreterare: Reimond Dempwolf

Justeras
____________________________________

____________________________________

Rolf Fernström

Peter Swing
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