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Industrihampaföreningen i Sverige Årsmöte 24 April 2022
Kl 15:00 på Zoom
Protokoll
Mari Elfving förklarar årsmötet öppnat
1. Mötet väljer Kurt Hansson till mötesordförande och Mari Elfving till mötessektererare.
2. Fastställande av röstlängd för mötet / närvarande:
Kurt Hansson
Mari Elfving
Roger Olofsson
Lars Fyhr
Ebba-Maria Olson
Jens Christianssen
Clara Norell
Helena Edén
Ali Taimory
Lisa Dahlstrand
Tony Glans
David Appelgren
3. Mötet väljer Ali Taimory och Clara Norell till protokolljusterare.
4. Årsmötet anser att mötet utlysts på rätt sätt.
5. Dagordningen godkänns av mötet.
6. a) Mari Elfving läser upp Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste
verksamhetsåret.
6. b) Kurt Hansson, kassör, går igenom Styrelsens balans- och resultaträkning för det senaste
verksamhetsåret 2021.
7. Revisionsberättelse för det senaste verksamhetsåret läses upp av Roger Olofsson, revisor.
8. Mötet ger styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.
9. Fastställs att medlemsavgifterna kvarstår som tidigare med ett tillägg: Privatperson (exklusive
tidning) 150 kr. Enligt följande:
Medlemsavgifter 2022:
Privat (utan tidning): 150 kr
Privat 350 kr *
Litet företag 650 kr *
Medelstort företag 1150 kr *
Större företag och organisationer 2150 kr *
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*Inkluderar tidningen Förnybar Energi som utges av SERO 4 ggr per år.
10. En övergripande verksamhetsplan finns men utvecklingsplaner och aktiviteter fastställs av
kommande styrelse samt budget för det kommande verksamhetsåret.
a) Förslag på stadgeändringar godkänns av mötet efter vissa justeringar.
b) Mötet beslutar om fortsatt medlemskap i European Industrial Hemp Association (eiha.org)
som finansieras antingen med samverkanspengar från Jordbruksverket i samband med
budget för “projekt fiberberedning”, alternativt genom höjda medlemsavgifter eller genom
donationer från medlemmar.
c) Förslaget på samverkan eller sammanslagning med Hampaförbundet bifalles. David
Appelgren har blivit medlem i IHFS, är med på mötet och bekräftar sammanslagning som
en god idé. Det praktiska arbete kring detta utförs av kommande styrelse tillsammans med
Hampaförbundet under verksamhetsåret.
11. Ebba-Maria Olson väljs till ordförande för det kommande verksamhetsåret.
12. Val av övriga styrelseledamöter för ett respektive två år.
32022 års styrelseledamöter:
Roll

Namn

Medlemsstatus

Styrelseledamot

Mari Elfving

vald på 1 år

Styrelseledamot

Lisa Dahlstrand

vald på 2 år

Styrelseledamot

Helena Wellberg

kvarstår 1 år

Styrelseledamot

David Appelgren

vald på 2 år

Ordförande/Styrelseledamot

Ebba-Maria Olson

omval 2 år

Styrelseledamot

Jens Christiansen

vald på 1 år

Suppleant

Clara Norell

vald på 1 år

Suppleant

Linda Fidjeland

omval 1 år

13. Omval av Roger Olofsson som 2022 års revisor, respektive revisorsuppleant Ingrid Holmdahl.
14. Mötet väljer Ali Taimory till valberedare och sammankallande samt 1 person till som föreslås av
David Appelgren från Hampaförbundet vid kommande styrelsemöte.
15. Mötet bordlägger förslag inkommet från Bengt Svennerstedt angående ändring av namn och
stavning tills dess en mer genomtänkt uppdatering av föreningens grafiska profil.
16. Inga övriga frågor.
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Mötets avslutande med stort tack till föregående styrelse för dess insatser under
verksamhetsåret! Tack till styrelsemedlemmar som lagt sin tid och energi till vårt “högre syfte”!
Speciellt stort tack till avgående ledamot och kassör Kurt Hansson för många års trogen
“tjänst” och för all erfarenhet och föreningskunskap han delat. Före detta ordförande Mari
tackar alla i styrelsen för gott samarbete och önskar den nya ordföranden Ebba-Maria Olson
lycka och framgång i den nya rollen! Nya styrelsen hälsas hjärtligt välkommen, med nya
styrelseledamöter och nya idéer inför 2022.

Mötesordförande
Kurt Hansson

Sekreterare
Mari Elfving

Protokolljusterare
Ali Taimory

Protokolljusterare
Clara Norell
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