
Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i Hjälp Till Liv International 
söndagen den 20 mars 2015 i Håstaholmen Biståndscenter.

§ 78
Mötet öppnades av HTLIs ordförande Allan Widarsson, som hälsade alla hjärtligt välkomna.

§ 79
Ordförande erinrade om att alla betalande stödmedlemmar (200 kr/år) var röstberättigade.
Det fanns 14 röstberättigade vid mötet.(se närvarolista)

§ 80
Till mötets ordförande valdes Rolf Westerlund.

§ 81
Till protokollförare valdes Renée Westrin.

§ 82
Till protoklljusterare valdes Siv Björs och Ingrid Larsson.

§ 83
Föreslagen dagordning godkändes.

§ 84
Mötet förklarades stadgeenligt utlyst och behörigt att fatta beslut. Samtliga stödmedlemmar fick 
besked om årsmötet i NF nr 1 2015.

§ 85
Allan Widarsson föredrog styrelsens årsberättelse, vilken godkändes och lades till handlingarna .

§ 86
Allan Widarsson föredrog grafisk visning av verksamhetens resultat 2014. 

§ 87
Revisor Lars Karlsson redogjorde för räkenskapsåret 2014. Det var bättre likviditet 2014 än 2013. 
Redogörelsen godkändes och lades till handlingarna.

§ 88
Balans och resultat räkning  per 2014-12-31 fastställdes.

§ 89
Stryelsemedlemmarna beviljades ansvarsfrihet för den tid som årsredovisningen omfattat. 
Det gäller såväl ledamöterna i Norstadepån som Hjälp Till Liv International.

§ 90
Styrelsens förslag för kommande verksamhetsår.

a) Verksamhetsplanen lästes upp av Allan Widarsson 
• Verka för att höja föreningens egna kapital för att erhålla bättre likviditet.
• Fortsatt uppgradering av vårt bokförings-och uppföljningssystem AidTrack.
• Markansdsföra behovet av sponsorer till dagcentret Tabita i Reghin, Rumänien.

b)    Det beslutades, efter omröstning, att stödmedlemsavgiften till HTLI 
        ska höjas from 2015 till 250 kr.

c)    Budgeten för 2015 fstställdes till samma som för utfallet 2014 dvs 4,5 milj.



§ 92
Mötet  fastställde styrelsens förslag för verksamhetsåret 2015.

§ 93
Val av styrelse:
Valberedningens förslag:
Ordinarie styrelseledamöter: Allan Widarsson,  Anna-Lena Gustafsson,        Nyval för 1 år

Renée Westrin 
                                                Astrid Widarsson,  Anders Trolin,                    Omval för 2 år
Suppleant Kristofer Falkevall     Omval för 1 år
Valberedning Elvy Wallin och Gunnar Persson                       Omval för 1 år

§91
Mötet röstade på styrelsemedlemmar enligt valberedningens förslag.

Några övriga frågor famkom inte.

Sedan det noterats att alla beslut fattats enhälligt och intet vidare förekom, avslutades årsmötet.

        Vid protokollet:                                                  Justeras
_________________________________                     ______________________________

         Renée Westrin                                           Allan Widarsson

            

   Justeras: Justeras:
___________________________________                   ______________________________

             Siv Björs                                                                   Ingrid Larsson


