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Årsmötet 27 mars 2019
Protokoll fört vid föreningens årsmöte enligt ovan på hotell Continental, kajutan.
Närvarande 13 röstberättigade medlemmar.

1

Mötets öppnande
Föreningens ordförande Gunnel Hallberg Dahlman öppnade mötet.

2

Val av ordförande för årsmötet
Gunnel Hallberg Dahlman valdes att leda årsmötet.

3

Val av sekreterare för årsmötet
Christer Lindh valdes till sekreterare för årsmötet

4

Upprättande av röstlängd
Efter kontroll av närvarande medlemmar godkändes röstlängden.

5

Val av två justeringsmän, tillika vid val fungerande som rösträknare.
Lars Noretoft och Magnus Svensson valdes att justera årsmötets protokoll.

6

Frågan om årsmötets behöriga utlysande.
Årsmötet fastslog att kallelse till årsmötet utgått enligt stadgarna.

7

Föredragning av verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret.
Verksamhetsberättelsen hade delats ut till mötesdeltagarna. Ordförande gick
igenom punkterna och förtydligade vissa punkter.

8

Föredragning av ekonomisk redovisning för senaste verksamhetsåret.
Redovisningen för det gångna året hade också delats ut och här var det inte några
oklarheter.

9

Revisorns berättelse för samma tid.
Vår revisor Caroline Wallin redogjorde för revisionen, som var helt utan
anmärkningar.

10

Fråga om godkännande av verksamhetsberättelse samt resultat och
balansräkning.
Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen samt den ekonomiska redovisningen.
Årsmötet beslutade också att det ekonomiska resultatet för 2018 skall överföras till
verksamhetsåret 2019.

11

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar för det gångna året.
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018

12

Fastställande av medlemsavgifter 2020.
Årsmötet beslutade att medlemsavgiften 2020 skall vara oförändrat 150 kronor.
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13

Val av styrelseordförande, två ledamöter samt två suppleanter till styrelsen.
A. Till ordförande valdes Gunnel Hallberg Dahlman,
B. Två ledamöter på två år: Omval av Jan-Erik Jönsson och Thomas Micha.
C. Två suppleanter på ett år: Omval av Gitt Glimberg. Med tanke på dagsläget
valdes ingen ersättare för Jan Rydemalm som avsagt sig omval.

14

Val av revisor och revisorsuppleant
Till revisor omvaldes Caroline Wallin.
Som revisorsuppleant omvaldes Staffan Kaping.

15

Förslag till årsmötet från styrelsen eller av enskilda medlemmar inlämnade till
styrelsen senast tre veckor före årsmötet
Inga förslag hade inkommit.

16

Mötets avslutande.
Föreningens ordförande tackade de närvarande för visat intresset och förtroendet att
leda föreningens verksamhet under det kommande året.

Efter mötet informerade ordföranden om planerade och möjliga aktiviteter, som
föreningen kan komma att deltaga i framtiden. Dock finns det i nuläget inga
konkreta förslag.
Därefter samtalades det länge och väl om dom tio Tattoo som varit.

________________________
Christer Lindh,
Vid protokollet

________________________

_______________________

Lars Noretoft, justeras

Magnus Svensson, justeras

