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Närvarande (28 medlemmar):

Mattias Bengtsson Byström, Anna Rogalska Hedlund, Lars Eriksson, Sara Hillborg, Göran Finnveden,

Tobias Wedin, Susanna Hammarberg, Helena Klaffert, Anna Holmgren, Ann-Sofie Bergman, Fredrik

Bergman, Dan Munter, Ingrid Sillén, Kristoffer Henrysson, Martin Vilcans, Linda Henning, Anna Carlsson,

Josef Sahlin, Sol Favilla Belloni, Eva Bolin, Cecilia Strömberg, Sofia Rickberg, Kina Sjöström, Maria

Ljunggren, Astrid Hofslagare, Lena Lundgren, Sverker Isaksson, Frida Englund.

1. Val av mötets ordförande
● Anna Rogalska Hedlund valdes till mötesordförande.

2. Val av sekreterare och två justerare
● Ann-Sofie Bergman valdes till sekreterare.

● Anna Holmgren och Sofia Rickberg valdes till justerare.

3. Frågan om godkännande av kallelsen och dagordningen
● Mötet fanns vara utlyst och kallat enligt föreningens stadgar.

● Den av styrelsen föreslagna dagordningen godkändes.

4. Styrelsens och övriga arbetsgruppers årsberättelser
● Mattias Bengtsson Byström och Ann-Sofie Bergman gick kortfattat igenom

verksamhetsberättelsen, vilken tidigare har delats ut till medlemmarna. De olika verksamheterna

i föreningen har utsedda kontaktpersoner som har lämnat rapporter till verksamhetsberättelsen.

● Följande personer har under året varit kontaktpersoner för de olika verksamheterna:

o Sofia Rickberg, informatör

o Erik Ridderstople, musikrummet
o Frida Englund, byteshörnan

o Magnus Höglund, snickarrummet

o Emma Lundberg och Ingrid Sillén, syrummet/kontoret
o Cia Schubert och Lisa Persson, kuddrummet
o Sol Favilla Belloni, målarrummet
o Sverker Isaksson och Anna Carlsson, gästrummet och gästlägenheten

● Styrelsen har tillfrågat kontaktpersonerna om de vill fortsätta med uppdragen. Kontaktpersonen

för snickarrummet, Magnus Höglund, önskade avsluta uppdraget. Sara Hillborg och Moa Friman

har uttryckt intresse för att vara nya kontaktpersoner för verksamheten i snickarrummet.



● Matlagsverksamheten övergick under året till digital pricklista vilket har fungerat bra.

Matlagsansvariga är för närvarande:

o Matlag 1: Anna Holmgren och Ann-Sofie Bergman

o Matlag 2: Ingrid Sillén, Anna Rogalska Hedlund och Niklas Hedlund

o Matlag 3: Helena Eitrem och Erin Small

o Matlag 4: Katarina Warming och Linda Henning

5. Genomgång av resultat och balansräkning
● Föreningens kassör Tobias Wedin gick igenom ekonomin. Föreningen har haft en lägre

omsättning än tidigare, vilket beror på att året har präglats av smittspridning av coronaviruset

och nedstängning av verksamheter.

● Intäkterna för café, matsal och gästrum stämmer i år. De har tidigare bokförts tillsammans med

matinbetalningar.

● Det fanns inga intäkter från fester under året vilket beror på att sådan verksamhet legat nere på

grund av smittspridningen.

● De kostnader som redovisas som förbrukningsinventarier är inköp av dator för digital avprickning

i matsalen, nya bäddmadrasser till gästlägenheten, gardiner, handdukshängare.

● De kostnader som redovisas som förbrukningsmaterial är framför allt diskmedel till diskmaskinen

och utskrifter till årsmötet.

● Resultaten visar att matlagsverksamheten går runt ekonomiskt. Kostnaderna är dock något

ojämn för de olika matlagen. Det kan bero på att gemensam mat kan ha bokförts på något

enskilt matlag. Det händer också att matlagsmedlemmar lämnar in kvitton där det inte tydligt

framgår vilket av de fyra matlagen som berörs. Där finns tydlig förbättringspotential.

6. Revisorernas berättelse
● Göran Finnveden gick igenom revisorernas berättelse. Revisorerna Göran Finnveden och Erik

Ridderstolpe har funnit att föreningens räkenskaper har gjorts med noggrannhet och att alla

inblandade har gjort ett bra arbete. Revisorerna rekommenderar årsmötet att bevilja styrelsen

ansvarsfrihet.

7. Fråga om styrelsens och övriga arbetsgruppers ansvarsfrihet
● Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

8. Fråga om medlemsavgifter
● Medlemsavgifterna behålls oförändrade till 250 kr per vuxen per år.

9. Val av styrelsens ordförande, kassör och övriga styrelseledamöter
● Valberedningen, Fredrik Bergman och Jonas Förare, presenterade sitt förslag till styrelse för

verksamhetsåret 2021:

o Mattias Bengtsson Byström, ordförande (Firmatecknare)

o Tobias Wedin, kassör (Firmatecknare)

o Sara Hillborg, ledamot

o Lars Eriksson, ledamot

o Kina Sjöström, ledamot

o Kristoffer Henrysson, ledamot

● Årsmötet valde ovanstående sex personer till KHFs styrelse i enlighet med förslaget.



10. Val av revisorer
● Valberedningen presenterade sitt förslag till revisorer:

o Erik Ridderstolpe

o Ingrid Sillén

● Årsmötet valde Erik Ridderstolpe och Ingrid Sillén till revisorer i enlighet med valberedningens

förslag.

11. Val av valberedningen
● Till valberedningen valdes:

o Anna Carlsson

o Ann-Sofie Bergman

o Josef Sahlin

12. Övriga ärenden
● Inga motioner har kommit in från föreningens medlemmar.

13. Proposition: beslut om nya stadgar
● Beslut om stadgeändring ska enligt gällande stadgar fattas med minst 2/3 majoritet på två

husmöten. Ett av dessa möten ska vara årsmöte och mellan dessa möten ska minst tre och högst

sex månader förflyta (§12). Frågan om att förändra föreningens stadgar har tidigare varit uppe på

årsmöte 29/3-2020 då en arbetsgrupp utsågs för att se över stadgarna. Arbetsgruppen lämnade

förslag till nya stadgar som behandlades på husmöte 6/9-2020. Efter husmötets synpunkter

reviderades stadgeförslaget och behandlades på husmöte 22/11-2020. Husmötet röstade

22/11-2020 enhälligt för bifall till förslaget till nya stadgar.

På dagens årsmöte röstade stämman enhälligt bifall till att anta förslaget till nya stadgar. Det

innebär att de nya stadgarna har antagits på två husmöten varav ett årsmöte (med fyra

månaders mellanrum) och därmed träder i kraft.

14. Övriga frågor
● Då matlagen snabbt behövde stänga sin verksamhet på grund av smittspridningen finns det en

del fryst mat som behöver tillagas. Ett förslag som kom upp var att laga maten och göra matlådor

till försäljning. Anna Holmgren och Ann-Sofie Bergman inventerar vilken mat som finns. Anna

Rogalska Hedlund anmäler intresse att delta i matlagningen.

● Mattias Bengtsson Byström informerar om att styrelsen har kopierat två nya nyckelknippor,  vilka

kommer att finnas hos Astrid Hofslagare och Jörgen Sundsten.

Sekreterare: Justerat: Justerat:

Ann-Sofie Bergman Anna Holmgren Sofia Rickberg

______________________ ______________________ ______________________


