Årsmöte 2019
Torsdag den 26 mars kl 18.30
Plats: IOGT, Godtemplarvägen, Vattholma
Närvarande: Röstlängd, samt ytterligare representanter för de närvarande företagen
1. Mötets öppnande
Thomas Norrby förklarade mötet öppnat.
2. Val av mötesordförande och sekreterare för mötet
Mötet valde Thomas Norrby till mötesordförande och Christina Nordensten till mötets
sekreterare.
3. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
Mötet valde Staffan Sandberg och Åsa Hedlund Lindqvist till justerare.
4. Fastställande av röstlängd
Mötet fastställde röstlängden (7 företag/röster).
5. Mötets behöriga utlysande
Mötet fastställde att mötet var utlyst i enlighet med stadgarna.
6. Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställdes av mötet efter justering av pkt 12 som valdes att läggas
efter pkt 15. Inga övriga frågor anmäldes.
7. Fastställande av balans och resultaträkning och föredragande av
verksamhetsberättelsen för 2018
Mötet fastställde balans- och resultaträkningen samt verksamhetsberättelsen för 2018.
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8. Föredragning av revisorsberättelsen
Olavi Lång läste upp revisorernas berättelse och tillstyrker att mötet kan bevilja styrelsen
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.
9. Beslut om ansvarsfrihet
Årsmötet beslutade att bevilja avgående styrelse ansvarsfrihet för 2018 och årsmötet
tackade den avgående styrelsen för det fina arbetet.
10. Fastställande av förslag till verksamhetsplan 2019
Christina Nordensten läste upp styrelsens förslag till verksamhetsplan. Planen godkändes
av årsmötet.
11. Fastställande av styrelsearvoden 2019, medlemsavgifter 2020 och budget 2019
Styrelsearvoden 2019, medlemsavgifter 2020 och budget 2019 fastställdes enligt
styrelsens förslag (999 kr till ordförande respektive kassör samt 500 kr per person för
övriga ledamöter). Mötets ordförande noterade att inga arvoden betalats ut under 2018.
12. Medlemsförslag/Motioner
Punkten drogs efter pkt 13,14 och 15. Den motion om nedläggning av föreningen som
inkommit förutsatte att valberedningen och mötet inte kunde fylla antalet vakanta
styrelseplatser. Motionen drogs tillbaka.
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
Antalet regleras i föreningens stadgar.
14. Val av ordförande
Årsmötet uppdrog åt en eventuell styrelse att själva utse ordföranden vid det
konstituerande styrelsemötet.
15. Val av halva antalet styrelseledamöter och suppleanter
Årsmötet har 2019 3 vakanta platser att fylla. Efter en diskussion enades årsmötet att välja
de 3 ledamöterna på endast 1 år. Årsmötet beslutade om omval av Mikael Eriksson, nyval
av Kajsa Elgh och Astrid Frylmark. Samtliga på 1 år.
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Upplysningsvis: Sedan 2018 års årsmöte sitter Staffan Sandberg som ordinarie ledamot
fram till årsmötet 2020 och Kenneth och Christina Nordensten som suppleanter fram till
årsmötet 2020.
16. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
Valberedningens förslag till val av revisorer: Olavi Lång och Åsa Hedlund Lindqvist.
Mötet beslutade att anta valberedningens förslag.
17. Val av valberedning
Mötet beslutade att välja Wilhelm von Essen och Thomas Norrby som ny valberedning.
18. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
19. Avslutning
Thomas Norrby förklarade mötet för avslutat.
Vid protokollet

Christina Nordensten
sekreterare
Justerare

Thomas Norrby

Staffan Sandberg

Åsa Hedlund Lindqvist

Mötets ordförande

justerare

justerare
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Bilagor
Röstlängd
Verksamhetsberättelse för år 2018
Resultaträkning och Balansräkning 2018
Revisionsberättelse 2018
Verksamhetsplan och budget 2019
Motion till årsmötet
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