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VANNAS

Ve rksa m h ets be rätte lse

(Årsmöte ons. den 7 feb . 2OL8 K1.18.00)

ln nehå Iler

Förslag till dagordning för årsmötet 2018
Verksa m hetsberättelse för 2O].7

Ekonomisk berättelse för verksamhetså rel 2OL7
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Dagordning vid årsmötet onsdag den 7 feb. 2018 HRF Vännäs
Avser verksamhetsåret 2OL7 och val för verksamhetsåret 2018
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Mötets öppnande

Val av mötesordförande

Val av mötessekreterare

Val av personer att justera protokollet - Rösträknare (2 st.)

Godkännande av dagordning

Fastställande av röstlängd/Deltagarlista

Årsmötets behöriga utlysande

Verksa m h etsberättelse och ekonom isk berättelse

Revisionsbe rättelse och faststä I la nd e av ba la n srä kn i n g

Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse

Val för verksamhetsåret 2018

Fastställande antal ledamöter i styrelsen Förslag 5 st

Val av ordförande (1) (lngvar Holmberg valdes pä 2 är 2017 har kvar 1 år)

Val av kassör (2) ( Evert Andersson var vald på 1 år 21t7l (Omvol)

Val av övriga ledamöter (3 st). { Ulf Lindberg valdes 2OL6 pä 2 år) ----*--1 {Omval)
( lnfo: Solveig G Ohlsson, Arne Ohlsson var valda på 2 är 2OL7 har kvar L år)

Val av ersättare i styrelsen: Erik Edebro valdes 20L7 pä 1 år. 

---+ 

lNyval/Omval)
(lnfo: Johan Bergenstråhle har avsagt sig uppdrag)

Val av 2 revisorer a/ (Nuvarande: Sture Andersson Bengt Åström) -*. lNyvol-Omvol)
Val av l ersättare b/ (Om så finns) (Nyvol)

Val av valberedning för 20L8. (Under 2OL7 = Berith Eriksson ) ****> (Nyvol/OmvoD

Val till distrikts styrelsen under 2OL8 a/ L st. ordinarie ------) Förslag: Ulf Lindbere

Valtill distriktsstyrelsen under 2OL8bl L st. ersättare 
--> 

Förslag: Evert Andersson

Normalt är ordförande ordinarie i distriktsstyrelsen, men då ordf. i Vännäs

också är dist. ordf. skall ny ordinarie väljas. ur styrelsen. Ersättare 2: Berith Eriksson.

Val av 2 st. ombud till distrikt 20L8: {2Otl= Arne, Solveig Ers. Berith) ----} (Omval)

Nomineringtill HSO 2Ot8 2 st. (Under 2OL7 = Arne och Solveig) ----> (Omvall

Nominering till ABF 20L8 (1 st.) (Under 2OL7 har det varit Ulf Lindbere) --+ (Omvol)

Val av fritids kommittd för 2018 (3 st) (Unde r 2Ot7 = Berith, Arne, Solveig)

Val av 2 st till FPR-Rådet för 2018 (ren = runktionshinders och Pensionärers Rådet)-+ (Omval)
(Under 2018 har Ulf Lindberg, Evert Andersson varit ordinarie. lngvar H Ersättare)

Val av ansvarig för hemsidan 201-8 12017 = Ulf Lindberg har varit ansvarig) >(Omvall
lnformation om Hemsidan ( Ulf Lindberg)

Övriga frågor

Mötet avslutas.
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Ledamöter Solveig G Ohlsson

Verksamhet under året

Under året har vi varit cirka 78 st. i föreningen

Styrelsen har haft 6 st. möten efter årsmötet 2017 och 1 st. styrelsemöte inför årsmötet 2Ot7 (9.L-17).

Den 8 feb 2017 deltog ett större antal medlemmar i föreningens årsmöte. Årsmötet har i många år

varit i kommunens lokaler. Men på grund av ombyggnad så har vi inte haft tillgång till tidigare lokal på

Vegaskolan. Lokalfrågan har vi fått lösa från fall till fall. Årsmötes lokal 2017 blev Missionskyrkan.

Den 10 maj inbjöd vi våra medlemmar till våffelfest. Vi hade också planerat in en surströmmingsfest

men på grund av lokalproblem så fick vi även detta år ställa in surströmmingen.

Den 28 okt. inbjöd vi till HRF dagen och i kommunens lokaler denna gång. Och deltagarna fick en

hörselinformation av ordförande som var uppskattat. Vi hade även musikunderhållning

Vi har även under året gjort en mycket lyckat hörsel information i Bjurholm där vi förväntade oss ett

lågt deltagande, men det visade sig att ABF lokalen var i minsta laget. Vi kände oss mycket välkomna (23.9)

Den 8 dec. inbjöd vi tilljulbord i Hörnsjö (Åbrånets Limosin). Julbordet delades med HRF Umeå och våra

medlemmar bjöds på bussresan. Julbordet var uppskattat av våra medlemmar i Umeå och Vännäs.

Verksamhetsåret 2017

Stvrelse - sammansättning

Ordförande lngvar Holmberg

Vice ordförande Ulf Lindberg

Kassör Evert Andersson

Sekreterare Arne Ohlsson

Under året har vi också deltagit i 2 förbundsmöten där ordförande deltog i första mötet. Vice ordf.

Ulf Lindberg deltog i förbundsmöte 2 och i ett efterföljande "Hörselvårdsseminarium"

Vi måste dock konstatera att hörseltillgängliga lokaler i kommuner är en bristvara och nu har förbundet
tagit ett beslut att genomföra en riksomfattande slingkontroll så vi får väl hoppas på en förbättring.

Under detta verksamhetsår har ordf. i Vännäs fungerat som distriktsordförande och genom att vi har en

bra styrelse så har detta gått bra, men en föryngring i styrelsen skulle inte vara helt fel.

Vsie!-244

Det är vår ambition att även under 2018 vara lika aktiva.

Styrelsen för HRF Vännäs den 8 jan 2018
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