
Stehags Intresse- och försköningsförening 
 
Protokoll årsmöte den 17 mars 2014 
 
Plats: Stehags Bibliotek 
Närvarande: Göran Frank, Johan Hatje, Mona Björk, Karin Månsson, Stefan Huszics, Åsa Abrahamsson, Åke 
Jönsson, Anna Funke, Anna Woxner, Nan Kjellberg, Ulf Frisell, Cristian Abrahamsson, Marie Brandt, My 
Kjellberg, Stefan Viberg, Nina Nordh 
 
 

1. Ordförande Stefan Viberg hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat 
 
2. Mötet ansågs behörigen utlyst 

 
3. Stefan Viberg valdes till ordförande för mötet 

 
4. Göran Frank valdes till sekreterare för mötet 
 
5. Mona Björk valdes till justerare 
 
6. Ordförande Stefan Viberg gick igenom verksamhetsberättelse för 2013. Berättelsen visade på en 

omfattande verksamhet. Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen. 
 
7. Kassör Nan Kjellberg läste upp revisionsberättelsen från revisor P-O Lind. Nan presenterade även 

resultat- och balansräkning för 2013. Stehagsdagen (inkl. Stehagsalmanackan) bidrog till en 
nettoinkomst för föreningen på ca 11 000 kr. I föreningens kassa finns per 2013-12-31 ca 19 500 kr. 
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2013. 

 
8. Stefan Huszics valdes till föreningens ordförande för en tid på 1 år. 

Vid diskussionen inför valet föreslogs att styrelsen på sitt första möte bör diskutera och precisera 
arbetsfördelning och arbetsmetoder, så att det blir tydligare vad ordförandens, vice ordförandens, 
sekreterarens, kassörens, andra styrelseledamöters, arbetsgruppers, ev. andra funktionärers, etc. 
uppgifter är. 

 
9. Frida Schrewelius valdes till sekreterare för en tid på 2 år. 
 
10. Johan Hatje, Anna Funke (f.d. Mörstam), Mona Björk, Tord Andersson, och Stefan Viberg valdes till 

styrelseledamöter för en tid på 2 år. (Nan Kjellberg, Nina Nordh, Marie Brandt, Göran Frank och 
Peter Viberg valdes 2013 för 2 år) 

 
11. Karin Månsson och Christian Lefévre valdes till ersättare i styrelsen för en tid på 1 år. 
 
12. P-O Lind valdes till revisor och Cristian Abrahamsson valdes till revisorsuppleant. Båda för en tid på 

1 år. 
 

13. Ulf Frisell som sammankallande och Anna Woxner valdes till valberedning. Valberedningen ska 
bestå av tre personer, men då ingen tredje person kunde väljas fick styrelsen i uppdrag att utse den 
tredje personen. Antingen genom att hitta någon annan eller genom att utse någon inom sig. 

 



14. Ingångsavgiften till föreningen faställdes till 0 kr, från att tidigare ha varit 100 kr. Anledningen var 
att det bedömdes som ett hinder för att få med fler medlemmar, då det var omständligt att betala 
in pengar och då blev det inte av. 
Frågan om hur registrering av nya medlemmar från nu ska kunna göras togs upp. Årsmötet var av 
meningen att anmälan om medlemskap antingen kan göras genom att personuppgifter (namn, 
adress, e-postadress) skickas per e-post till föreningen eller att en blankett eller lista fylls i (t.ex. på 
Stehagsdagen). Kassören administrerar medlemsförteckningen och e-postlistan. 
 

15. Årsmötet beslutade att ordförande Stefan Huszics och kassör Nan Kjellberg har rätt att var för sig 
teckna föreningens konto. 
 

16. Diskussion om eventuellt namnbyte. Förändring kräver stadgeändring, vilket kräver beslut vid 
årsmöte och ett ytterligare möte. Anledning till byte är att nuvarande namn är för långt och inte 
beskriver föreningen verksamhet på ett bra sätt. Årsmötet tog beslut om att namnbyte ska ske. 
Följande nya namn diskuterades: Stehags byförening, Stehags intresseförening och Stehags byalag. 
Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att ta fram förslag på ett nytt namn (t.ex. genom namntävling). 
Beslut tas sedan på medlemsmöte under året och slutligt beslut på årsmötet 2015. 
I diskussion framkom även att stadgarna som helhet skulle behöva ses över. Årsmötet menade att 
styrelsen gärna får titta på det under året. Inget beslut om saken togs. 

 
17. Start av aktivitet utnämning av årets Stehagsbo/hedersledamot. Stehagsdagsgruppen fick till 

uppgift att ta fram lämplig(a) kandidat/kandidater. Styrelsen sedan tar slutligt beslut. 
 
18. Stehag framåt. Nan presenterade sammanställningen över förslag från ”Stehag framåt”-dagen. 

Årsmötet diskuterade hur vi ska gå vidare. My kallar samman en grupp som arrangerar 
fortsättningsträffar (företrädesvis kvällar), där förslagen diskuteras vidare och konkretiseras. 
Förslagsvis arrangeras temakvällar med ett tema per kväll (av de sex teman som diskuterades på 
Stehag framåt-dagen). 
 

19. Befintliga arbetsgrupper gicks snabbt igenom. Diskussion hanns inte med p.g.a. tidsnöd. Styrelsen 
arbetar vidare med arbetsgrupperna. 
 

20. Övriga frågor 
Röda korsets hus Smebackstugan kan användas till mer verksamhet än Röda korsets egen. Är 
intresseföreningen intresserade? Röda korset har svårt för att täcka driftskostnader själv och vill 
gärna ha in fler aktiviteter i huset och som kan hjälpa till med driftskostnaderna. 
 

21. Ordförande Stefan Viberg tackade mötesdeltagarna för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stefan Viberg Göran Frank Mona Björk 
Ordförande Sekreterare Justerare 


