
 

 

 

PROTOKOLL ÅRSMÖTE FÖRENINGEN VISIT HANINGE org.nr. 802475-5640  
6 april 2022  

1. Mötets öppnande och upprättande av röstlängd 
Ordförande Bo Tyrefors öppnade mötet. 
 
2. Röstlängden fastställdes och biläggs årsmötesprotokollet. 
 
3. Val av ordförande och sekreterare  
Bo Tyrefors valdes till årsmötets ordförande och Margaretha Picano till sekreterare. 
 
4. Val av justeringsman tillika rösträknare 
Till justeringsman och rösträknare tillsammans med ordföranden valdes Leyla och Magnus Björk. 
 
5. Fastställande av att årsmötet har blivit utlyst enligt stadgarna. 
Beslutades att årsmötet blivit behörigen utlyst. 
 
6. Fastställande av dagordning för mötet 
Årsmötet beslutade att godkänna föreslagen dagordning för mötet. 
 
7. Styrelsens verksamhetsberättelse  
Föreningen Visit Haninge har tagit fram förslag till strategi för att vidga perspektivet inom turism och 
besöksnäring till att också bli ett kulturprojekt. Verksamheten har hittills varit inriktad på att öka och 
tydliggöra utbudet av besöksnäringens produkter och tjänster. Genom att samverka med 
kulturföreningar och hembygdsföreningar med flera får föreningen goda förutsättningar att också 
sprida bred kunskap om Haninges mångtusenåriga historia och kultur vilken idag är okänd för många. 
Förslaget är att föreningen ska skriva ”The Haninge story” och berätta ortens historia mer detaljerad 
samt med foto, film och musik. I första hand ska den publiceras på föreningens hemsida 
visithaninge.se och på sociala medier och på sociala medier. Visit Haninges ordförande Bo Tyrefors 
har haft ett möte med nyckelpersoner från kulturföreningar och högskola vilka visat intresse för att 
medverka i projektet. 
 
8. Styrelsens årsbokslut   
Årsmötet beslutade fastställa resultat- och balansräkning och beslutade i enlighet med styrelsens 
förslag att balansera årets vinst 25 005 kronor i ny räkning. Se resultat- och balansräkning för 2021 
https://visithaninge.se/wp-content/uploads/2022/04/Arsmoteshandlingar-2022.pdf 
 
Saknade medlemsavgifter Årsmötet beslutar att via brev uppmana medlemmar att betala och 
informera att alternativet är uteslutning ur föreningen och att information på hemsidan tas bort.  
 

9.Revisorenas berättelse 
Revisor Bengt Carlsson föredrog sin revisionsberättelse. 
 
10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöter 
Årsmötet beslutade i enlighet med revisorns yrkande, att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet 
för 2021 års verksamhet. 
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11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för år 2022 
Verksamhetsplan: Årsmötet ger i uppdrag åt styrelsen att ta fram en projektplan för ”Haninge story” 
och diskutera den med representant för Leader Stockholmsbygd inför en ansökan om medel för 
projektet. Projektet ska också presenteras för medlemmarna. 
 
Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens budgetförslag gällande intäkter på ca 33.000 tkr för år 
2022 baserat på en ny differentierad betalningsmodell för medlemsavgifter (se nedan pkt 13). Kända 
utgifter är bank-och bokföringskostnader, programvaror samt möteskostnader, som beräknas till ca 
25.000 kr, vilket ger ett mindre överskott. Projektet ”Haninge story” budgeteras separat och 
presenteras sedan för medlemmarna. 
 
12. Behandling av inkomna motioner och förslag från styrelsen 
Inga motioner hade inkommit till styrelsen 
 
13. Bestämmande av medlemsavgift 
Årsmötet beslutar om en ny modell differentierad betalningsmodell för medlemsavgiften enligt 
följande: 
Mindre företag – max 5 anställda – 450 kronor, service och medlemsavgift. Inklusive publicering på 
hemsidan. 
Större företag – mer än 5 anställda – 450 kronor, service och medlemsavgift, 1 000 kronor för 
publicering på hemsidan. 
 
14. Val av styrelseledamöter, revisorer och valberedning 
Valberedningen föreslog val av följande åtta ordinarie ledamöter och en suppleant. Årsmötet 
beslutade om val i enlighet med valberedningens förslag. 

• Ordförande Lars-Olof Landin   1 år 

• Liz Nordström                          2 år 

• Christian Madsen    2 år  

• Ylva Hedman    2 år 

• Carina Svedin   2 år 

• Marsel Nichan   2 år 

• Bo Tyrefors   Fyllnadsval  1 år 

• Sofie Seitamo Mijac, Suppleant   1 år  
 
Följande ordinarie ledamöter är valda till 2023 

• Ledamot Margaretha Picano  

• Ledamot Thomas Hjelm                            
      

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

• Revisor Bengt Carlsson, omval  1 år 

• Revisorssuppleant                            Vakant 
 
Val av valberedning 
Årsmötet beslutade om val i enlighet med valberedningens förslag. 

• Carlo Taccola, sammankallande, omval  1 år 

• Alexandra Anstrell, omval                                      1 år 

• Lena Nielsen    1 år 
 

15.  Eventuella frågor 
Inga frågor 



 

 

 
 
 
16. Årsmötets avslutning 
Ordförande Bo Tyrefors avslutade årsmötet och alla beslut var enhälliga. Bo Tyrefors tackade för den 
tid som han varit ordförande och tackade särskilt Jonas Ekstrand, VD från Tyrestastiftelsen som 
inledde årsmötet med en intressant presentation av arbete och utmaningar med Tyresta 
nationalpark. 
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Närvarande vid årsmötet 6 april 2022 

LO Landin,   Visit Haninge 

Bo Tyrefors,   Visit Haninge 

Leyla Björk,   Visit Haninge 

Magnus Björk,  Visit Haninge 

Margaretha Picano,  Visit Haninge 

Bengt Carlsson,  Sanda gårdsmejeri 

Carlo Taccola,   Vegabaren 

Marsel Nichan,  Nuova Arte 

Jonas Ekstrand, Tyresta nationalpark 

 
 


