
Protokoll ffirt vid Yännäs HRF:s årsrn6te ?§20

§I Mötet öppnas av ordf Ingyar Holmberg som hälsar deltagwnaväTkomna

§2 a/Till mötesordfiirande väljs Ulf Eriksson b/Ti1l mötessekreterare väljs
Solveig Eriksson

§3 Till justerare tillika rösträknare väljs Solveig G Ohlsson och Arne Ohtrsson

§4 #Dagordningen godkämnes blDeltagarlista: r0stlängd om så blir akfuelh
§5 Åremntet behörigen utlyst
§6 Yerksamhetsberättelsen ocll ekonorniska berättelsen läggs till h,fftdbngffna
§7 Revisionsberättelsen läggs till handlingarna o*hbalmmäIrrnngm

thsf.ställes

§8 §fyrels*n be.ril.ias ansvarsfrih*tffir d# ganrya verksamhetsåret

§9 Antal ledanröter i styrelsen faststalhs till 4 ardrnane och I wsatl,are

§10 Ingvar Holrnb*rg har I år kvar som ordfiirande
§lt Bsrith Eriksson väljs som övrigledamot i styrelsen, Solveig G Ohlsson

sch Arne Ohlsson har I år kvar
§12 Bsrith Eriksson väljs till kassör phZ äx

§t3 Sven Olofsssn väljs som ersättare i styrelsen på I m
§I4 Omval av Bengt Åström sorn ordinarie revisor på I m, samt nyval av

Evert ARdersson som ordinarie revisor på I år

§15 Nyval av EvertAndersson till valberedning på I år

§16 Nyval av Bsrith Eriksson som ordinarie ledamot i distriktsryrelssn samt
som Viinnåsffireningens ombud på HRF:s kongress 2020
Ersäftare: vakant

§ l7 Om.val av §olveig G Ohlsson och Arne Ohlsson som ordinarie ombud till
distriktet }WA, omval av Berith Eriksson som ersäff;are

§18 Fir-rnatecknare: ordfiirande och kassrir var och en frr sig
ordf Ingvar Holmberg, -
Tåvåigen å7, 92Nt låndeln
kasso? Berith Eriksson,
Tåvägen $'1, 92231 Vindeln

§ tP Ornval av Solveig G Ohlsson och Ame Ohlsson som eimbud till
Funkisnsriitts årsmöte 20?0

§20 Ombud till ABF: vakant

§2 t Omval av Berith Eriksson, Solveig G Ohlsson och Arne Ohlsson som
fritidskommitt€



§?2 Nyval av Ingvar Holmberg som ordinarie representant i FPR
(Funktionshindrades och Pensionärers Råd)
nyval av Evert Andersson som ersfittare

§23 Omval av Ulf Lindberg som fortsatt ansvarig fi6r hemsi dm 2020

§24 Ingvar Holmberg informerar om hemsidan

§25 Övriga frägor:
Evert Andersson frägar Ulf Eriksson om det finns n4gon i kommunen som
är anwartg frr tlllgängligheten i stort. Svaret blir att fastighetschefen iir
ansvarig msn om rnan vill ha en tydtigme befattningsskrivning i den
rollen kan man lämna in stt medborgarlörslag till kommuncn om att det
bör finnas någon som har *,tt övergnpande ansvar for tlllgångligheten" da
blir då ett politiskt iirende

§26 Ord{brande Ingvar Holmberg avslutar mötet med aittarkapresidiet,
skrivtolken oeh de nixvarande medlernmarna.'Darefter serveras kaffe och
semlor
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