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Kallelse till årsmöte – 
Haninge Föreningsråd 

2016  
 

Tisdag den 15 mars kl 19.00 
Vegabaren 

Vi bjuder på fika 
 

Ev motioner ska vara styrelsen tillhanda senast måndagen den 
23 februari per e-post till Anders Holmer: 

birgit.anders@telia.com 
 

Vill du nominera någon till styrelsen ska det göras till 
valberedningens sammankallande Kajsa Höber Kaijansinkko per 

epost: hober.kaijansinkko@ownit.nu 
 

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga  från den 1 mars på mötet 
eller kan fås hemskickat tidigast  innan mötet om så önskas. 

Vänligen kontakta Anders Holmer. 
 

Medlemsavgift 2016 
100 kr betalas in antingen på föreningens bankgiro: 875-1810 

eller på plusgiro: 64 43 04-8 senast till den 20 mars! 
Glöm inte att skriva avsändare! 

 
 

Tacksam om Ni anmäler Ert deltagande till: 
birgit.anders@telia.com 

 

Välkomna! 
Styrelsen 
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Förslag till dagordning vid årsmötet 2016-03-15 
 
 1.  Mötets öppnande. 
 2. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 
 3.  Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
 4.  Fastställande av dagordning. 
 5.  Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 
 6.  Val av justeringsmän, som jämte ordföranden skall 

justera mötesprotokollet, samt rösträknare. 
 7.  Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och 

balansräkning för verksamhetsåret. 
 8.  Revisorernas berättelse. 
 9.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
 10.  Fastställande av verksamhetsplan för 2016. 
 11. Fastställande av budget och årsavgift för 2016. 
 12.  Val av 
  a) Ordförande för två år 
  b) kassör  
  c) övriga ledamöter 
  d) revisorer för ett år 
  e) Val av valberedning 
 a/ antal ledamöter 
      b/ val av ledamöter 
      c/ sammankallande 

 13.  Behandling av propositioner och inlämnade motioner. 
 14. Förslag till stadgeändring. 
 15.  Mötets avslutande. 
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Verksamhetsberättelse 2015 
 
Haninge Föreningsråd hade sitt årsmöte tisdagen den 17 mars 2015 i Vegabaren där 
19 föreningar var närvarande. 
 
Styrelsen har haft följande sammansättning: 
  
Ordförande Anders Holmer  
Vice ordförande  Agneta Rolfhamre  
Kassör Bo Eklundh 
Sekreterare  Jorunn Eriksson-Grönsund    
Ledamot Tony Berggren 
Ledamot Lars-Olof  ”Danne” Malm 
Ledamot  Helén Nilsson  
Ledamot  Carlo Taccola                    
Ledamot  Björn Jonsson   
Ledamot  B P Axelsson  
Ledamot  Patrick Persson   
 
I oktober avgick Tony Berggren av personliga skäl.   
 
Under verksamhetsåret har vi haft nio styrelsemöten. 
Vid årets början var vi 55 föreningar, och vid årets slut var vi 45 
 
Vi är medlemmar i Sveriges Föreningar, som är en nationell paraplyorganisation för 
föreningsråd i Sverige och där Agneta Rolfhamre sitter i styrelsen. 
Agneta har för Sveriges Föreningar suttit med i en referensgrupp till utredningen Ett 
stärkt civilsamhälle.  
 
Vi har tre arbetsutskott: 
Kulturutskottet 
Socialutskottet 
Idrottsutskottet 
  
Kulturutskottet 
Jorunn Eriksson Grönsund Haninge konstnärerna 
Martin Ahlsén Handens museum/Haninge hembygdsgille  
Margareta Westman Österhaninge konstförening 
Agneta Rolfhamre Haninge Riksteaterförening och sammankallande 
Karin Lingtorp-Andersson    Haninge Riksteaterförening 
Josef Szabo  Kulturföreningen Ormen 
Gunnar Borg Kulturambassadör  
Vivianne Simonsen Italienska kulturföreningen 
Helena Norström Roj 
Mats Svensson Södertörns Brass 
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Utskottet har haft två möten som ägt rum i Haninge kulturhus. 
Man har funnits med i kommunens föreningsinfo och Haninge idag. Man har 
diskuterat olika kulturfrågor såsom kulturskolan, kulturpolitiska programmet och 
lokaler med kommunens tjänstemän, men även kulturföreningarnas bidragsproblem. 
 
Idrottsutskottet 
Arbetet med att bilda ett Idrottsutskott har skett under året och kommer att fortsätta 
även under 2016. I dag är det sex föreningar som anmält intresse av att vara med. 
Ett par föreningar har avböjt medverkan. 
Förutom dessa så ingår två representanter från Föreningsrådet. 
Anders träffade i juli Maria Lindeberg och Sara Nilsson för att diskutera formerna för 
ett Idrottsutskott. 
 
Övrigt 
Anders Holmer och Agneta Rolfhamre deltog i Sveriges Föreningars Årsmöte 20-21 
mars på Ersta Konferens. 
 
Vi har haft fyra möten med Maria Lindeberg, 28/1, 17/6, 17/8 och 25/11. 
 
I samband med mötet den 18 januari med Maria Lindeberg, fick vi träffa 
kommunstyrelsen ordförande, Meeri Wasberg, där vi framförde synpunkter på hur 
vår skrivelse 2014-02-25 till kommunstyrelsen om den framtida dialogen mellan 
kommunen och Haninge Föreningsråd behandlats då vi inte fått svar efter ett drygt 
år. 
 
Under hela år 2015 har vi jobbat hårt med att få till nödvändiga ändringar av våra 
uppgifter i kommunens föreningsregister. Trots intensiv mailtrafik, med olika personer 
inom kommunen och APN-support i Umeå, så har vi inte lyckats få igenom våra 
ändringar! 
 
Efter valet 2014 ville den nya politiska majoriteten i kommunen inte arrangera några 
frukostmöten. Därför tog vi initiativet till att starta dessa igen där det första mötet 
ägde rum den 28 april på Vegabaren. Nästa frukostmöte blev ett kvällsmöte och 
kallades för Kvällsmacka och ägde rum den 11 november, också det på Vegabaren. 

 
Vi medverkade i Haningedagen den 13 september, i ett rundabordssamtal i 
Kulturhuset där vi och sju andra föreningar och fyra politiker deltog. Dessutom var 
det 13 stycken åhörare. 
Det var Haninge Föreningsråd som initierade iden redan på vårkanten. Detta 
medförde att antal förberedande möten. 
 
Vi har deltagit i flera dialogmöten om föreningsbidragen, där man bland annat 
diskuterat hur APN och bidragssystemet fungerar. 
 
Vi har fått samrådsförslag gällande Översiktsplan 2030 för Haninge kommun som vi 
lämnade våra skriftliga synpunkter på. 
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Intäkter 
Medlemsavgifter 

Bidrag 
Bank 
Summa intäkter 

Kostnader 
Bankkostnader 
Sveriges Föreningar 
Postbeford ran 

Tryck 
Internet 

Möten 
Övrigt 

Summa Kostnader 

Kassa & Bank 

Summa Tillgångar 

Eget Kapital 
Kassa & Bank 
Årets Resultat 

Summa skulder & 
eget kapital 

Haninge Föreningsråd 

Orgnr:802403-2297 
I 

Resultaträkning 2015 

2015 
3 300,00 kr 

3 300,00 kr 

1 144,00 kr 

2 450,00 kr 
350,00 kr 

1 530,00 kr 
468,00 kr 
360,00 kr 

6 302,00 kr 

Balansräkning 2015 

2 969,62 kr 

2 969,62 kr 

2 969,62 kr 
-3 002,00 kr 

2 969,62 kr 

2014 
6 600,00 kr 

1 600,00 kr 
8 200,00 kr 

1 001,50 kr 

480,00 kr 

9 236,00 kr 
10 717,50 kr 

5 971,62 kr 

5 971,62 kr 

8489,12 kr 
-2 517,50 kr 

5 971 ,62 kr 
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Till Årsmötet i Haninge Föreningsråd 
Orgnr: 802403-2297 

Revisionsberättelse för 2015 

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i 

Haninge Föreningsråd för år 2015. 

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision . 

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. 

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av 

föreningens resultat och ställning. 

Styrelsen ledamöter har enligt vår bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar. 

Vi tillstyrker att årsmötet fastställer resultat- och balansräkning, disponerar resultatet enligt 

förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 

räkenskapsåret. 

Handen 2016-01-22 

(~,J/$/(__ 
/s~;t Holm 
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VERKSAMHETSPLAN 2016 Haninge Föreningsråd 
 
Verka för ett föreningshus egna lokaler.  
Verka för måttliga hyror i föreningshuset. 
Att medverka så att det blir en bra fördelning av lokaler, hallar och planer i 
kommundelarna. 
Verka för låga eller inga tryckkostnader. 
Verka för att det startar en utbildningssatsning för föreningarna. 
Tidsplan för utbetalningar till föreningar. 
Att skolorna görs mer tillgängliga för teatern.  
LOK-stödet upplevs inkonsekvent. 
”Träffpunkterna” som dessutom är handikappanpassade borde nyttjas bättre. 
Att under året ta ansvar för frukostmöten. 
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Intäkter 

Medlemsavgifter ca 50 
föreningar 

Anslag Haninge 
Kommun 

Kostnader 

Bankkostnad 

Medlemskap i 
Sveriges Föreningar 

Årsmöte Sveriges 
Föreningar 

Tryck 

Kontor. 

Möten 

Övrigt 

Haninge Föreningsråd 

Orgnr:802403-2297 

BUDGET 2016 

5 000,00 kr 

10 000,00 kr 

1 300,00 kr 

500,00 kr 

1 800,00 kr 

2 000,00 kr 

600,00 kr 

1 000,00 kr 

500,00 kr 

7 700,00 kr 
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Förslag till stadgeändring Haninge Föreningsråd 
 
Nuvarande text i stadgarna. 
 
§ 9. VALBARHET  
För att vara valbar till rådets styrelse fordras medlemskap i ansluten förening. 
Styrelseledamot kan också vara person som representerar förening som har 
andra föreningar som grund för sin organisation, ex studieförbund. Förening 
får vara representerad i rådets styrelse med endast en ledamot. Varje 
ledamot har en (1) röst. 
 
 
Förslag på ny text. 
 
§ 9. VALBARHET  
För att vara valbar till rådets styrelse fordras medlemskap i ansluten förening.  
Styrelsen kan adjungera enskild person med kunskaper, kontakter som tillför 
rådet stor nytta. Adjungerad person har förslagsrätt men inte rösträtt. 
Förening får vara representerad i rådets styrelse med endast en ledamot. 
Varje ledamot har en (1) röst. 
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