
 
Protokoll vid Boihops årsmöte den 19 februari 2018 
 
 
§ 1  Frågan om årsmötets behöriga utlysande 
 Frågan besvarades med ja 
 
§ 2  Val av mötesordförande, sekreterare och justerare 

Birgitta Rang valdes till mötesordförande, Inga Alander till 
sekreterare och Agneta Johansson till justerare. 

 
§ 3  Styrelsens verksamhetsberättelse och föreningens ekonomi 

Inga Alander gick övergripande igenom den upptryckta 
verksamhetsberättelsen och Marianne Fagberg redovisade Boihops 
ekonomi för 2017. Verksamhetsberättelsen finns på hemsidan 
www.boihop.org . Boihops ekonomi är svag och behöver förstärkas. 
 

§ 4  Frågan om ansvarsfrihet med ledning av verksamhetsberättelsen och 
revisorernas revisionsberättelse. 

 Revisorernas berättelse lästes upp. De hade inget att anmärka på och 
styrelsen beviljades ansvarsfrihet.  
 

§ 5 Val av ledamöter till styrelsen och utseende av ordförande, 
sekreterare och kassaförvaltare. 

 Valberedningen, Bodil Rosengren och Rolf Simonsson, presenterade 
sitt förslag. Valberedningens förslag antogs. 

 Inga Alander, ordförande, omval 
 Marianne Fagberg, kassör, omval 
 Monica Rhodin, ledamot, omval 
 Michael Rudwall, ledamot, nyval 
 Peter Krogness, ledamot, nyval 
 
§ 6  Val av två revisorer 
  Valberedningens förslag till revisorer antogs. 
  Birgitta Nilsson, revisor, omval 
  Parvaneh Hajilou, revisor, nyval 
 
§ 7 Val av valberedning 
 Mötet föreslog och valde: 
 Bodil Rosengren, valberedning, omval 
 Rolf Simonsson, valberedning, omval 
 
§8  Årlig medlemsavgift 

 Efter kort diskussion antogs styrelsens förslag om att fortsätta med 
150 kr i medlemsavgift. Medlemsavgiften är personlig.   

 



§ 9  Verksamhetsplan och budget för 2018 
 Inga Alander presenterade styrelsens verksamhetsplan och budget för 

2018. Det låga kvarvarande medlemsantalet efter att Högsbo och 
Östra Kålltorp bildat egna föreningar, innebär att budgeten är mycket 
begränsad. Verksamhetsplanen är fortsatt ambitiös och bygger på 
mångas frivilliga insats. Marknadsföringsmaterialet som togs fram 
2017 kommer till god användning och vi kommer också att värva 
stödmedlemmar. Vi diskuterar också att söka stöd hos kommunen och 
andra bidragsgivare. 

 
§ 10 Övriga frågor 

 Inga övriga frågor togs upp. 
 
§ 11 Mötets avslutning 

 Tidigare ledamöter i styrelsen, Annette Åkerström och Ingrid 
Forsman, tackades för sina insatser och bjöds tillsammans med 
revisorerna in till kommande styrelsemöte den 14 mars kl 10 hos 
Marianne Fagberg. Mötet påmindes om årsmötet i Kollektivhus NU 
den 17 och 18 mars i Stockholm. Information finns på Boihops 
hemsida. Michael Rudwall informerade kort om Svandammen ekoby 
och återkommer med mer utförlig beskrivning. 

 
 
 
Göteborg den 20 februari 2018 
 
 
Vid protokollet  Justerare 
 
Inga Alander   Agneta Johansson 


