INBJUDAN OCH HANDLINGAR TILL ÅRSMÖTE
Tid: 12/3 2018 kl. 18
Plats: Vega Stadshotell, Haninge
Föreningen bjuder på något att äta och dricka. Årsmötesförhandlingarna inleds 18:30

Förslag till dagordning
1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Val av justerare tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet
5. Fastställande att årsmötet har blivit utlyst enl. stadgarna
6. Fastställande av dagordning för mötet
7. Styrelsens förvaltningsberättelse för 2017 – se nedan
8. Styrelsens årsbokslut för 2017 – se nedan
9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning 2017
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser
11. Behandling av verksamhetsplan och budget för 2018
12. Behandling av inkomna motioner och förslag från styrelsen
13. Fastställande av medlemsavgift. Nuvarande årsavgift är 50 kr + serviceavgift 400 kr
14. Val
a) Fastställande av styrelsens storlek.
b) Val av ordförande för 2018: Nuvarande ordförande Bo Tyrefors, Gålö (omval)
c) Styrelseledamöter redan valda till 2018 är Thomas Hjelm, Utö, Lars-Olof (LO) Landin,
Dalarö och Margaretha Picano, Haninge
d) Val av styrelseledamöter till 2019: Nuvarande ledamöter är
Sofie Seitamo Mijac, Häringe Slott, Leyla Björk, Nåttarö och Lena Nielsen. Caféet Tyresta By
e) Val av revisor och revisorssuppleant: nuvarande revisor är Bengt Carlsson, Gårdsmejeriet
Sanda och nuvarande revisorssuppleant är Lars-Arne Eriksson, Haninge SOK
f) Val av valberedning – utses av årsmötet

15. Övriga frågor
16. Årsmötets avslutning

Visit Haninge Ideell förening – Förvaltningsberättelse 2017
Org nr 802475-5640

Om Visit Haninge
Föreningen är en oberoende ideell näringspolitisk organisation med uppgift att utveckla och stärka
turismen och besöksnäringen i Haninge. Föreningen är partipolitisk, etniskt, religiöst och kulturellt
obunden. Visit Haninge bildades augusti 2013 och dess första årsmöte hölls i mars 2015.
Vid tredje ordinarie årsmöte i april 2017 beslutades att styrelsen skall bestå av sju ledamöter.
Bo Tyrefors valdes till ordförande på 1 år. Till styrelseledamöter på 2 år valdes Thomas Hjelm, LarsOlof Landin och Margaretha Picano. Till styrelseledamöter på 1 år valdes Sofie Seitamo Mijac, Leyla
Björk och Lena Nielsen.
Till revisor valdes Bengt Carlsson med suppleant Lars-Arne Eriksson och till valberedning valdes Carlo
Tacola, Maria Tallen och Pia Nelson.
Föreningens ändamål är att:
•

•
•
•
•
•

utgöra ett samarbets- och samverkansorgan/partner för kommun, närings- och föreningslivet
i frågor som rör turism- och besöksnäringen. Ingå samarbetsavtal med Haninge kommun
gällande utveckling av besöksnäringen.
initiera, driva och stödja olika projekt och aktiviteter som utvecklar företag och föreningar
med intressen inom besöksnäringen.
i samarbete med kommun, föreningar och näringsidkare bidra till utvecklingen av befintliga
och nya attraktiva besöksmål och ett lokalt utbud av produkter och tjänster
driva opinionsbildning för utveckling av turism och besöksnäringen.
bistå medlemmarna med information och viss rådgivning och service.
erbjuda ett hållbart, informativt och tryggt Haninge där kommunen fortsätter att utvecklas
till en bra livsmiljö för nuvarande och kommande generationer och att vi slår vakt om vår
unika natur- och kulturmiljö.

Väsentliga händelser under 2017
Styrelsen har varit mycket aktivt och haft 4 protokollförda möten underåret.
Styrelsearbetet har koncentrerats till följande aktiviteter:
Pågående
•
•
•
•

Att återupprätta samarbetet med Haninge kommun. Föreningen har
nu ett gällande samarbetsavtal med Haninge kommun.
Ta fram underlag för utbildningsprojekt (kompetenshöjande åtgärder
för affärs- och produktutveckling inom besöksnäringen i Haninge)
samt söka EU-finansiering
Identifiera potentiella turoperatörer som kan medverka med att
samordna exportmogna produkter
Producera ny hemsida och ny Facebook för föreningen.
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Väsentliga händelser forts….
•

•
•
•

Genomföra utbildning för medlemmar kring gemensam
marknadsföring via sociala medier. Mediakonsulterna från Linköping
medverkade samt Lovisa Lindmark, marknadsföringsstrategi Haninge
kommun.
Ta fram logotyp för föreningen
Producera nyhetsbrev löpande till medlemmar
Samarbeta med turistorganisationer bl.a. Stockholm Archipelago
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Vidare har styrelsen deltagit i externa möten med bland andra Mälardalsrådet rörande vattenburen
trafik.

Verksamheten i siffror
Föreningens intäkter hänför sig endast till medlemsavgifter på 26.650 kr (fg år 10.200 kr). Årets
kostnader är 39.648 kr (fg år 1.186 kr).
Årets underskott på -12.998 kr föreslås av styrelsen överföras i ny räkning (balanserad vinst 26.950
kr).

Haninge den 15 januari 2018
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Bokslut VISIT HANINGE ideell
förening

Ar 2017

År 2016

År 2015

RESULTATRÄKNING
Intäkter
Medlemsavgifter

26 650

10 200

12 200

Summa intäkter

26 650

10 200

12 200

900

600

600

Kostnader
Bank
Bokföring

3432

Möteskostnader

1 209

Hemsida

119

Foto

4 000

Logotype

5 000

Mediakonsulterna

24 988

Övriga kostnader
Summa kostnader
Årets resultat

BALANSRÅKNING

586
39 648

1 186

600

-12 998

9 014

11 600

2017-12-31

2017-01-01

Kassa, Bank

13 952

26 950

Summa tillgångar

13 952

26 950

26 950

17 936

-12 998

9 014

13 952

26 950

Tillgångar

Skulder & Eget kapital
Balanserad vinst
Årets förlust
Summa skulder & eget kapital

