
 
 

PROTOKOLL ÅRSMÖTE VISIT HANINGE  

31 oktober 2020 vi post/mail 

 

  
1. Mötets öppnande och upprättande av röstlängd 
Röstlängden upprättas baserad på inkomna poströster som sammanställs och biläggs 
årsmötesprotokollet. 

 
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman samt två justeringsmän tillika rösträknare 
Bo Tyrefors valdes till stämmans ordförande och L O Landin till sekreterare. 
Till justeringsmän och rösträknare valdes Laila Björk. 
 
3. Fastställande av att årsmötet har blivit utlyst enligt stadgarna. 
Stämman beslutade att årsmötet blivit behörigen utlyst. 

 
4. Fastställande av dagordning för mötet 
Stämman beslutade att godkänna föreslagen dagordning för mötet. 
 
5. Styrelsens verksamhetsberättelse  
Stämman beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen för år 2019. 

 
6. Fastställande av resultat- och balansräkning, revisionsberättelse samt beslut om användande av 
uppkommen vinst 
Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för 2019 samt 
beslutade i enlighet med styrelsens förslag att balansera vinsten 4 849 kronor i ny räkning, se 
resultat- och balansräkning för 2019.  
 
7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöter 
Stämman beslutade i enlighet med revisorns yrkande, att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet 
för 2019 års verksamhet. 

                                  
8. Fastställande av verksamhetsplan och budget för år 2020 
Stämman beslutade att godkänna verksamhetsplan och budgetförslag för år 2020. 
 
9. Bestämmande Behandling av inkomna motioner och förslag från styrelsen 
Inga motioner hade inkommit till styrelsen 
 
10. Bestämmande av medlemsavgift 
 
Stämman beslutade om oförändrad medlemsavgift 100: -. 
 
  



 
 
 
11. Val av styrelseledamöter 
 
Följande ordinarie ledamöter är valda till 2021. 

• Thomas Hjelm                         

• Lars-Olof Landin  

• Margaretha Picano 
   

Valberedningen föreslog val av följande ordinarie ledamöter och årsmötet beslutade om val i 
enlighet med valberedningens förslag. 

• Ordförande Bo Tyrefors omval                            1 år 

• Ledamot Leila Björk omval                           2 år 

• Ledamot  Lena Nielsen  omval  2 år 

• Ledamot Magnus Björk nyval  2 år 

      
12. Val av revisor och suppleant 
Valberedningens föreslog val enligt nedan årsmötet beslutade om val i enlighet med valberedningens 
förslag. 

•  Bengt Carlsson, omval  1 år 

•  Lars-Arne Eriksson  omval                       1 år 
 
13. Val av valberedning 

Årsmötet beslutade om val i enlighet med valberedningens förslag. 

• Carlo Taccola, omval     1 år 

• Alexandra Anstell, omval                                       1 år 

• Ali Polat nyval   1 år 
13. Val av valberedning 
Bo Tyrefors avslutade årsmötet 
 

Närvarande på Visit Haninges årsmöte oktober 2020 

 

Carlo Taccola,   Vegabaren 

Lennart Törnberg,  Veteranflottiljen 

Mikael Öhman  Muskö gårdsbutik 

Bo Tyrefors,  Visit Haninge 

Leyla Björk,   Visit Haninge 

Magnus Björk,   Visit Haninge 

Margaretha Picano,  Visit Haninge 

Lars-Olof Landin      Dalarö Information AB 

Thomas Hjem   Destination Utö Ekon förening 

Lena Nielsen  Caféet i Tyresta By 
 

Vid protokollet  
 

Justeras Justeras 

   
Margaretha Picano 
 

Bo Tyrefors Leyla Björk 

 


