HSO Södertälje Nykvarn
Protokoll fört vid HSO Södertäljes AU-möte 2021-03-15
Närvarande:
Anna Ingebrigtsen
Richard Erinder
Hans Domeij
Ellinor Östberg
Åsa Werner
Håkan Österlund
Pirjo Suraka

Närvarande från punkt 5

Frånvarande
Förhindrad

1. Mötets öppnande
Åsa öppnar mötet och hälsar välkommen eftersom Anna hade lite svårt att
komma in i Zoom. Anna kom in vid punkt 5.
2. Val av sekreterare
Richard Erinder
3. Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes, med tillägg under övriga frågor.
4. Föregående AU mötesprotokoll 210208
Kan läggas till handlingarna.
5. Ekonomi
Hans Domeij redovisade muntligen den ekonomiska situationen, han har haft
ett möte med revisorerna, och de har haft en del synpunkter på hur vissa
saker ska bokföras, bla. Bo Lönnqvist minnesfond. Anna ska undersöka med
banken hur fonden ser ut idag, vi bör få någon avkastning på fonden. Ellinor
ska också skicka ut stadgarna för fonden till AU. Anna meddelar att vi fått
200 000kr i bidrag för 2020, och 190 000kr för 2021, Anna ska kontakta kultur
och fritid, för att få en förklaring till varför bidraget sänkts.
6. Ellinors punkt
•

Ellinor frågar hur och när hon ska skicka kallelsen till årsmötet, den ska
skickas ut den 18/3.

7. Stadgeändring
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Stadgarna kan utformas så att föreningen ska kunna anlita en auktoriserad
revisor.

8. Årsmöte 2021
• Årsmöteskallelsen skickas ut den 18 Mars.
• Inga motioner har ännu inkommit, ombudslistor saknas från många
föreningar, Ellinor får skicka ut en påminnelse.
• Verksamhetsberättelsen är snart klar, Ellinor får börja planera så alla
kan komma in och signera denna efter de fått den via mail/post.
• Verksamhetsplanen är klar.
• Budget får Hasse ta fram till årsmötet.
• Anna har frågat Richard Sundbom och Suzanna Råberg Affre som
ordförande och sekreterare för årsmötet, inget svar ännu.
• Anna meddelar att föreningen IFPS Gnistan är nedlagd. Vi behöver ett
skriftligt dokument om utträde ur HSO.
9. Punkter till nästa HSO möte
• Förslag nya stadgar
• Årsmöte
10. Övriga frågor
• Ellinor undrar hur hon ska göra med Mezzopotelge, Anna vill se deras
nuvarande avtal, vi måste omförhandla det.
• Hasse talar om att deklarationen har inkommit, Anna måste signera
den.
• Hasse talar om att 5 föreningar ännu inte betalat medlemsavgifter, AU
tycker att Ellinor får skicka påminnelse via post.
11. Mötets avslutande
Anna tackade alla och avslutade mötet.
Nästa AU-möte den 12 April 2021.
Vid protokollet
----------------------Richard Erinder

------------------------Anna Ingebrigtsen
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