Protokoll nr 43, fört vid föreningsstämma 2018-04-22

Antal deltagare: 15 st – se bilagd röstlängd/närvarolista.

1

Mötets öppnande.

Stefan Johannesen hälsade välkommen och förklarade mötet
öppnat.

2

Val stämmoordförande och
protokollsekreterare.

Till stämmoordförande valdes Stefan Johannesen och som
protokollförare Tina Lundberg.

3

Godkännande av röstlängden.

Röstlängden lästes upp och godkändes.

4

Val av två justeringsmän.

Att justera protokollet valdes Björn Olsson och Michael
Andersson

5

Fråga om stämman blivit utlyst i
behörig ordning.

Föreningsstämman ansågs blivit utlyst i behörig ordning.

6

Fastställande av dagordningen.

Dagordningen fastställdes och godkändes.

7

Beslut om fastställande av
balansräkningen och resultaträkningen
samt om disposition av årets vinst
eller förlust enlig den fastställda
balansräkningen

Trude Magnusson redogjorde för förvaltningsberättelsen och
förklarade den ekonomiska redovisningen.
Revisionsberättelsen lästes upp av Trude Magnusson.
Föreningsstämman godkände revisionsberättelsen.

8

Beslut om ansvarsfrihet åt
styrelseledamöterna.

Styrelseledamöterna fick full ansvarsfrihet.

9

Frågan om arvoden till
styrelseledamöterna och revisorer.

Beslutades att en årlig avgift med SEK 6000 betalas för den
ekonomiska redovisningen. Styrelseledamöter eller revisorer
lyfter inget arvode.

10

Budget.

Föreningen har ingen budget då alla avgifter är fastställda.

11

Medlemsavgift och andra avgifter.

Inga förändringar på insats och årsavgift. Insats är 200 SEK
och årsavgiften 100 SEK.

12

Val av ordförande på ett år.

Stefan Johannesen valdes till ordförande på ett år.

Beslutades även att årets förlust förs över till nästa år.
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13

Val av styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter.

Tina Lundberg – 2 år
Trude Magnusson – 2 år
Birgitta Eklund – 1 år
Mikael Kutt – 2 år
Ann-Beate Grasdalen – 1 år
Thommy Carlsson – 1 år
Suppleanter:
Patrik Myrvold – 1 år
Michael Andersson – 2 år

14

Val av revisorer.

Björn-Olov Krogh och Jan Böhn valdes till revisorer.

15

Val av valberedning, två personer,
varav en skall vara sammankallande.

Christina Frambäck (sammankallande) och Lars G
Holmström.

16

Motioner, övriga i förväg anmälda
ärenden samt övrig information

Inga inkomna motioner.

Mötets avslutande.

Ordförande förklarade mötet avslutat.

17

Föreningen kommer ej medverka på våffelkaféet i år.

Vid protokollet:

Tina Lundberg
Justeras:

Björn Olsson

Michael Andersson
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