
 

 

  

  

Protokoll 

fört vid årsmöte med Singö Hembygdsförening 

i Singö församlingshus lördagen den 26 april 2018 

  

 

 

Deltagare: 29 st enligt bilaga 1 Bil 1 

Distribueras: styrelsen, revisorerna, arkivexemplar  

 

 

Ordf Håkan Drevin hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.  

 

§   1 Till mötesordförande och sekreterare valdes Håkan Drevin. 

§   2 Årsmötet ansågs behörigen utlyst och utsänd föredragningslista godkändes. 

§   3 Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Britta Andersson Torphagen 

            och Britta Andersson Södergårdsäng. 

§   4 Genomgicks verksamhetsberättelsen samt resultat- och balansräkningen för  

 år 2017.  Bil 2,3 

§   5 Revisionsberättelsen föredrogs av mötets ordförande. Bil 4 

. 

§   6 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 

§   7 Till ordförande t o m årsmötet 2019 omvaldes Håkan Drevin. 

§   8 Till ledamöter i styrelsen t o m årsmötet 2020 valdes: 

 

 Ordinarie  

 Lisbeth Modin, omval   

Lars Fyrby, nyval  

 

Suppleanter  

Thomas Carlbom, nyval  

 

§   9 Till revisorer för räkenskapsåret 2018 valdes: 

 

 Ordinarie Ersättare 

 Hans-Olof Pettersson, omval Marita Freiman, nyval 

 Stefan Skarin, nyval 

§ 10 Till ledamöter i valberedningen fanns inga förslag. Stämman beslutade att styrelsen får vara 

valberedning. 

 

§ 11 Medlemsavgiften för år 2019 beslutades att höjas till 100 kr för enskild 

 och vara oförändrad 200 kr för familj/hushåll. 

§ 12 Inga motioner hade inkommit till styrelsen. 

 





Singö hembygdsförening stämma 2018 
Namn tel 

Håkan Drevin 0706 36 8145 

\IC\. vC\ r,"?a.l"", <;l r~'" Dl ö b'l.<,:q~4) 
1 ' -

t?,l!<;, '::, UV,(c '-< J IIJN6"()J,ni 

I~/ / 

~ fo'U~ oro b; ~G(y't, 

1\.,00 .0 ,. ~ 6'!1J1l1"nS-
I~wV, I Gl~o \'A O le:> (OOS") 

I{Q.,,,,I'"\Y\ G~) ~ -11

YJ7'j've 
~ 

;(:at-J,-, (!>..., o/?r-/l6J'l 

.;/tuLa-i)I,~~,;eP} IJ:(-(.- 151 3Cf'6:Lo 

-Z2-,J( <i12--/ '"r 3 o~ '1'fl{16 ,< 
0# 

'A1'Q:t«t. /.' NI? '/.?6/f'~7" 

~R b? 0:;-0 .<.2,619~'I 

Lo..yS &{l ~V~ 010~ -~W b~~ 

Hakan
Textruta
Bilaga 1



Singö hembygdsförening stämma 2018 

Namn tel 

01'\7 

orts· 62.3 "8 

CJ7 0 -J?7v) 

0'-",- /0 

I~ 



	Till revision 2018.pdf
	Bokslut 2017
	Rosl Sparbank 2017
	17-12-16 servitutsavtal område
	17-12-16 servitutsavtal område.pdf
	17-12-16 servitutsavtal område
	17-10-10 område för servitut Mattsgården


	Protokoll SHF årsmöte 2017
	Protokoll 170426 konst möte
	Protokoll 170918 styrelsemöte
	Protokoll 170918 styrelsemöte.pdf
	Protokoll 170918 styrelsemöte
	17-09-18 ekonomi sommarvisningar
	2017 Roten 1 TEMA 2010 dag4
	2017 Roten 2 TEMA 2010 dag2
	2017 Roten 3 TEMA 2010 dag5
	Faktura_22314
	17-09-18 nytt servitut
	17-09-18 Fastighetsrapport Mattsgården
	Ans inskrivn
	Mattsgården fastighetskartan
	Mattsgården hitta.se
	Mattsgården min fastighet mått
	Mattsgården min fastighet



	Protokoll 180305 styrelsemöte
	Årsberättelse Singö Hembygdsförening 2017

	Till revision 2018.pdf
	Bokslut 2017
	Rosl Sparbank 2017
	17-12-16 servitutsavtal område
	17-12-16 servitutsavtal område.pdf
	17-12-16 servitutsavtal område
	17-10-10 område för servitut Mattsgården


	Protokoll SHF årsmöte 2017
	Protokoll 170426 konst möte
	Protokoll 170918 styrelsemöte
	Protokoll 170918 styrelsemöte.pdf
	Protokoll 170918 styrelsemöte
	17-09-18 ekonomi sommarvisningar
	2017 Roten 1 TEMA 2010 dag4
	2017 Roten 2 TEMA 2010 dag2
	2017 Roten 3 TEMA 2010 dag5
	Faktura_22314
	17-09-18 nytt servitut
	17-09-18 Fastighetsrapport Mattsgården
	Ans inskrivn
	Mattsgården fastighetskartan
	Mattsgården hitta.se
	Mattsgården min fastighet mått
	Mattsgården min fastighet



	Protokoll 180305 styrelsemöte
	Årsberättelse Singö Hembygdsförening 2017




