
Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 
den 23  mars 2016 i Håstaholmen Biståndscenter .

Före mötets öppnande presenterade Allan vår nya styrelsemedlem Eric de Pablo och hälsade honom
hjärtligt välkommen till HTLI:

§ 57

Mötet öppnades av HTLIs ordförande Allan Widarsson, som hälsade alla hjärtligt välkomna. 

§58

Ordförande erinrade om att alla betalande medlemmar var röstberättigade.

§59

Till mötets ordförande valdes Rolf Westerlund 

§ 60

 Till protokollförare valdes Renée Westrin.

§ 61

Till protokolljusterare valdes Stig Matsson och Ingrid Larsson

§ 62. 

Dagordningen fastställdes.

§ 63

Mötets stadgeenliga utlysning har skett via Hemsidan och via Facebook under en månads tid.

§64

Allan Widarsson föredrog styrelsens årsberättelse, vilken godkändes och lades till handlingarna. 

§ 65

 Revisor Lars Karlsson  redogjorde för räkenskapsåret 2015.

Redogörelsen godkändes och lades till handlingarna.

§ 66

Balans- och resultaträkning per 2015-12-31 fastställdes enligt revisorns förslag.

§ 67

Styrelsemedlemmarna beviljades ansvarsfrihet  för den tid som årsredovisningen omfattat.

Det gäller så väl ledamöter i Norstadepån som i Hjälp till Liv International.

§ 68. Pause

§ 69

Styrelsens förslag för kommande verksamhetsår:

A         Ordförande läste upp verksamhetsplanen för 2016 enligt följande:

• Verka för att höja föreningens egna kapital för att erhålla bättre likviditet.

• Slutföra uppgraderingen av vårt bokförings-och uppföljningssystem AidTrack

• Marknadsföra behovet av sponsorer till dagcentret i Tabita.



• Ha en grundläggande uppföljning av faddersystemet , i första hand i Lettland och därefter i 

övriga sponsorländer.

B       Stödmedlemsavgiften  250 kr/år bibehålles.

C        Budgeten för 2016 fastställdes till 4´200 000 kr. 

§ 70

Val av styrelse:

Valberedningens förslag:

Ordinarie styrelse: Allan Widarsson, Anna-Lena Gustafsson       Omval för 2 år

                                  Renée Westrin,           Omval för 2 år

                                Astrid Widarsson, Anders Trolin                     Sitter kvar för 1 år

Suppleanter:           Roland Lundkvist                                           Nyval för 1 år

Revisor:                    Lars Karlsson vid Edlings Revisionsbyrå

Valberedning:          Elvy Wallin och Gunnar Persson                     Omval för 1 år

Mötet valde styrelsemedlemmar enligt valberedningens förslag.

§ 71

 Övriga frågor:

           Anna-Lena berättade om det projekt som pågår i Afghanistan. Arif har för avsikt att resa dit   

och rekognosera innan vi engagerar i oss något på plats.

§ 72 

Sedan det noterats att alla beslut fattats enhälligt och intet vidare förekom avslutades mötet av 

ordförande.  

Övriga dokument finns att hämta på vår hemsida www.htli.org under Organistion / 

Årsredovisningar eller direktlänk: http://htli.org/org/2015/2014.pdf

   

     Vid protokollet:                                                  Justeras

_____________________________                   ____________________________________

         Renée Westrin                                           Rolf Westerlund

            

   Justeras: Justeras:

___________________________________                   ______________________________

             Stig Matsson Ingrid Larsson


