
Årsmöte Hornbore ting 2013 
 

 

Protokoll från årsmöte i Hornbore ting den 20130310 i VBS klubbstuga, Hamburgsund med start 

k14.00. 

 

§1. Mötets öppnande. 
Vice ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna 

 
§2. Val av ordförande 
Camilla Nicander valdes till ordförande för mötet 

 
§3. Val av sekreterare 
Andreas Johansson valdes till sekreterare för mötet 

 
§4. Val av två justeringsmän 
Jimmie Davidsson och Carina Kristensson valdes till justeringsmän 

 
§5. Årsmötets stadgeenliga utlysande 
Mötet ansågs utlyst korrekt 

 
§6. Styrelsens verksamhetsberättelse 
Andreas Johansson läste upp verksamhetsberättelsen. 

 
§7. Ekonomisk berättelse, bokslut och revisorernas berättelse 
PG Hellström gick igenom siffrorna. Nettoomsättningen för Hornbore Ting uppgick 

för 2012 till 460.626 SEK. Kostnader uppgick till -373.225 SEK, det totala resultatet 

uppgick till 87.401 SEK. Efter finansiella intäkter och kostnader uppgick resultatet till 

89.906 SEK. 
Antalet medlemmar uppgick till ca 450 medlemmar. 
 
Margareta Willbo läste upp revisorernas berättelse som medgav ansvarsfrihet för 

styrelsen. 

 
§8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
Det beslutades om ansvarsfrihet för styrelsen. 

 
§9. Fastställande om medlemsavgift för kommande år. 
Det beslutades enhälligt att höja medlemsavgiften till 100:- för enskild och 200:- för 

familj. 

 
§10. Fastställande av verksamhetsplan för nästa verksamhetsperiod 
Andreas läste upp verksamhetsplanen för 2013. 

 
§11. Val av styrelse a) ordförande  
Esben Sörensen valdes till ordförande 

 
b) Övriga styrelseledamöter 
PG Hellström har anmält att avgå ur styrelsen 
Carina Hansson valdes in som ordinarie i styrelsen. 



 
c) Suppleanter  
Simon Rodin valdes in som suppleant istället för Carina Hansson 
David Hansson valdes in som suppleant istället för Claes Magnusson 

 
d) Valberedning 
Claes Magnusson och Jimmie Davidsson har uppsagt sin roll som valberedning och 

årsmötet utlyste frågan fram till nästa medlemsmöte om ny valberedning. 

 
§12. Val av revisorer jämte suppleant 
Margareta Willbo och Putte i Hamn valdes för ett år till. Evelina Nicander valdes som 

revisorsuppleant. 

 
§13. Inlämnade motioner 

 
§14. Övriga frågor 
Hemsidans skötsel togs upp som diskussion eftersom skötseln ligger efter och det 

läggs på styrelsen att ta upp frågan igen. 
Det diskuterades kring Ales vikingamarknad, man anmäler sig till Jimmie men fixar 

boende själv.  
 
Styrelsen lyfte frågan hur medlemmar ser på fler externa tjänster. Det beslutades att 

styrelsen punktar upp vilka frågor som är känsliga just nu och försöker uppskatta 

kostnader för det inför upptaktsmötet. Annars ligger det under styrelsens uppdrag att 

driva så bra som möjligt under året. 
  
Ordföranden avslutade mötet och tackade för deltagandet. 
 
 
 
 
Vid tangenterna 
 
 
……………………………………………… 
Andreas Johansson 
 
 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
 
…………………………………………….                                 ……………………………………………. 
Jimmie Davidsson                                                          Carina Kristensson 

 
 
Bilaga: 1 Verksamhetsberättelse för 2012 
Bilaga: 2 Verksamhetsplan för 2013 


