
 
Protokoll för årsmötet den 28 juli, 2019 

§1. Mötets öppnande


• Till mötesordförande valdes Anna Svedberg 

• Till mötessekreterare valdes Jonas Weissglas

• Till justerare tillika rösträknare valdes Eva Holmevi och John Overend


§2. Förteckning med 49 när närvarande medlemmar upprättades


§3. Konstaterades att mötet var behörigen utlyst.


§4. Dagordningens fastställande


§5. Styrelsens årsberättelse


• Verksamhetsberättelsen godkändes 

• Ekonomi föredrogs

• Styrelsen föreslår att årets underskott på - 3557.99 kr överförs som balanserat underskott till 

nästa räkenskapsår.


§6. Revisorernas berättelse föredrogs vari uttalades att föreningens ekonomi och redovisning är i 
god ordning


§7. Årets underskott på - 3557.99 kr överförs som balanserat underskott till nästa räkenskapsår.


§8. Resultat- och balansräkning fastställdes


§9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet


§10. Styrelsens förslag till budget för nästa räkenskapsår godkändes. 


§11. Beslutades att några arvoden inte utgår till styrelsen, suppleranter, revisorer och 
valberedning.


§12. Beslutade i enlighet med styrelsens förslag att medlemsavgiften är 500 kr per hushåll och år. 
Sponsormedlemsskapet för företag och intressenter är på minst 1000 kr per år.




§13. Val av styrelse


a) Fastställande av antal ordinarie styrelseledamöter (åtta st)

b) Fastställande av antal ersättare (åtta st)

c) Staffan Lund omvals till ordförande för två år.

d) Ordinarie ledamöter som kvarstår till 2020: Tom Runeklev, Molly Thörnqvist, Jonas Weissglas 

samt Lars Adolfsson. Omval av ledamöter till 2021 Yngve Melin, Hillevi Bohlin samt Bo Käck.

e) Ersättare som omvals på 1 år: Gunilla Lindström, Erik Franzen, Henrik Turunen, Louise 

Gårdenborg, John Overend, Björn Johansson, Annelie Eriksson samt Mattias Carlsson


§14. Val av revisorer


Ordinarie revisorer valda till 2020: Göran Nilsson (sammankallande) och Lars-Ove Gustavsson


Till ersättare valda på ett år: Hans Nygren och Hans Lindström


§15. Val av valberedning


a) Valberedningen består av en sammankallande och två ledamöter

b) Sammankallande är vald till 2020: Börje Åstrand 

c) En ledamot är vald till 2020: Magnus Klingse. Den övriga platsen är vakant. 


§16. Inga anmälda ärenden.


§17. Inga övriga frågor.


§18. Ordförande avslutade mötet.


Vid protokollet


__________________________________________

Jonas Weissglas


Justerat


_________________________________________	 	 __________________________________

Eva Holmevi	 	 	 	 	 	 	 John Overend



