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PROTOKOLL årsmöte/ordinarie föreningsstämma  
Söndag 2010-03-21 
kl 16 – 18 i Församlingshemmet Hönö k:a 
Närvarande: 43 medlemmar (hönöbor) samt 7 inbjudna till efterföljande debatt om våra 
LIVSMEDELSBUTIKER 

 
 
1. Föreningsstämmans öppnades av ordförande Sigvard Utbult 
 
2. Beslutades att upprättad förteckning över närvarande medlemmar och ev ombud  
    skulle fastställas som röstlängd. Bifogas som bilaga 1. 
  
3. Till ordförande för stämman valdes Sigvard Utbult; till sekreterare Bengt Svanholm samt 
    till justeringsmän Stefan Ljungkvist & Göran Grönlund. 
 
4. Frågan om kallelse till stämman skett på rätt sätt besvarades med: ja.    
 
5. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning föredrogs och lades till handlingarna.  
    Bifogas detta protokoll som bilaga 2. 
 
6. Revisorernas berättelse föredrogs och godkändes. Bifogas detta protokoll som bilaga 3. 
 
7. Årsredovisningen med förslag att överföra resultatet i ny räkning fastställdes. 
 
8. Beslutades att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
 
9. Personval 
 
 a) Till styrelseordförande för en tid av 1 år valdes Sigvard Utbult 
 
 b) Till ledamöter till styrelsen (8 st) valdes:  
  Astrid Gustavsson (Gårda) på 2 år  
  Camilla Sörensson (Gårda) på 1 år 
  Jan Gustafsson (Heden) på 2 år 
  Stefan Ljungqvist (Heden) på 1 år 
  Bengt Svanholm (Klova) på 2 år 
  Marianne Skruf (Klova) på 1 år 
  Mats Nilsson(Röd) på 2 år 
  Lars-Erik Särnblom (Röd) på 1 år  
  (Enligt stadgarna skall styrelseledamöter väljas för en tid av 2 år, men vid detta 
  första årsmöte valdes halva antalet ledamöter på 1 år och de andra på 2 år  
  för att framdeles åstadkomma växelvis avgång). 
 
 c) Till styrelsesuppleanter (4 st) för en tid av 1 år valdes: 
  Karin Widstam (Gårda)   
  Per-Gunnar Tverelv (Heden)   
  Bertil Algotsson (Klova)   
  Karin Wenander (Röd)   
 
 d) Till revisor för 1 år valdes Hans Taremark; till revisorssuppleant för 1 år Dan Johansson. 
 
 e) Till ledamöter i valberedningen för 1 år valdes: 
               Sören Renulf (G), Gerd Johansson (H), Marianne Lönn (K), Jonas Corneliusson (R). 
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10. Medlemsavgiften fastställdes till 0 kr 
 
11. Några förslag från styrelsen förelåg ej. 
 
12. Av medlemmar inlämnade förslag; inga 
 
13. Övriga ärenden 
 
Bengt  Svanholm tog upp att Hönö öråd bör verka för ytterligare färjeavgång från Lilla 
Varholmen kl 23.40. Styrelsen fick mötets gillande och samtycke till detta. 
 
Bengt Svanholm redogjorde kort för arbetet i kommunens Visionsgrupp, där han ingår som 
representant för by- och öråden. 
 
14. Ordföranden avtackade avgående styrelseledamöter och hälsade de nya välkomna, 
samt avslutade mötet, varefter information och en livlig debatt vidtog om framtiden för   
våra  
 

LIVSMEDELSBUTIKER 
i anslutning till ICA:s utbyggnadsplaner på Röd.  
 
Medverkade gjorde: 
Från ICA centralt: Henrik Wahlström och Lars Ihre samt butikschef Håkan Järnebratt 
Från kommunen: KS ordförande Arne Lernhag och SBN:s ordförande Matz Torgeby 
Bland närvarande mötesdeltagare fanns butiksinnehavare från Hönö och Öckerö 
 
 
Hönö 2010-05-15 
 
Antecknat av  
 
 
………………………………………… 
Bengt Svanholm 
 
 
Justeras: 
 
 
 
……………………………………………. ………………………………………….. 
Göran Grönlund  Stefan Ljungkvist 


