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Referat från PRO Holmsunds Årsmöte onsdag 2018-02-14
PRO Holmsund har nyligen haft årsmöte i kyrksalen i Holmsunds kyrka. Sedvanligt
spelade Da Capo musik en halvtimme före mötets öppnande. Ordföranden Sören
Strandberg hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.
Parentation hölls av prästen Elisabeth Jonsson och diakon Gunnar Berggren.
Elisabeth läste ur psalm 189 och ” Ta vara på den tid vi har” är några kloka ord ur
psalmen. Gunnar läste en dikt av Atle Burman. med orden.” Tidens timglas rinner
ut….”. Sedan tände han ett ljus och en tyst minut hölls för avlidna medlemmar.
Da Capo spelade Gammal fäbodpsalm.
Nya medlemmar hälsades välkomna till föreningen med en varm applåd.
Alla bjöds på kaffe, the och en mycket god semla. Efter fikat klart blev det
underhållning av Da Capo och Grupp 67. De spelade och sjöng många låtar allt från
Louis Armstrong till Benny Andersson och avslutade med Vår sista dans. Detta kan
vara Grupp 67:s sista framträdande. Deras körledare Lennart Lindström ska sluta
och hittar de ingen annan kommer kören som sjungit sedan 1972 att upphöra.
Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska rapporten lästes upp och revisorerna
läste upp sin rapport. Mötet godkände den och gav styrelsen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret.
Ordföranden Sören Strandberg omvaldes för 2 år, Kassör Olle Östling omvaldes för
1 år,
Sekreterare Sabrina Holmgren omvaldes för 2 år, Lars-Gunnar Lundström ledamot
kvarstår för 1 år, Birgitta Eriksson ledamot kvarstår för 1 år. Lennart Holmlund
ledamot omvaldes för 2 år, Kerstin Westlund, vice ordförande omvaldes för 2 år.
Till ny ledamot i styrelsen valdes Åke Wännman för 1 år.
Till ny styrelsesuppleant valdes Irene Sehlstedt för 1 år. Ralph Höber omvaldes för
1år
Birgitta Eriksson omvaldes till studieorganisatör i 1 år. Revisorerna omvaldes, Åke
Jansson och Torbjörn Olofsson, för 1 år. Revisor suppleanterna omvaldes, Harry
Fällman, Ralph Höber, för 1 år.
Valberedningens Ella Fällman och Bo Gustavsson avsade sitt uppdrag men inga
ersättare har hittats. Ralph Höber omvaldes för 1 år.
Åke Öberg avtackades med blommor för sina många år i styrelsen tillika reseledare.
Lars-Gunnar Lundström kommer att ta över efter Åke som ny reseledare.
Mötet avslutades.
Lotterivinster delades ut och glatt tog vinnarna emot kaffepaket, presentkort,
blomsterkorgar, potatispåsar, Alla Hjärtans chokladask m.m.
Referat: Sabrina Holmgren.
Foto: Olle och Maria.
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