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§1.
Ordförande Karin Söderberg hälsade närvarande medlemmarna och
utställare välkomna till årsmöte och förklarade mötet öppnat.
A/ Röstlängden för mötet godkändes.
B/ Dagordningen för mötet godkändes.
§2.
Konstaterades att mötet utlysts på vederbörligt sätt.
§3.
A/ Till ordförande för mötet valdes Olle Lundborg.
B/ Till sekreterare för mötet valdes Svenarne Hansson.
C/ Christer Persson och Per Nilsson valdes att jämte ordföranden
justera dagens protokoll.
§4.
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 godkändes.
§5.
Styrelsens verksamhetsplan för 2015 godkändes.
§6.
Kassa och Balansrapport föredrogs av kassör Kent Rickbo.
§7.
Revisorns rapport föredrogs och godkändes.
§8.
Årets resultat och balansräkning slutade på 32 198,96kr. Beslöts
att föra över till ny räkning.

§9.
Mötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för för det gångna
året.
§10.
Medlemsavgiften för 2015 och 2016 fastställdes till 150 kr för
medlem och 75 kr för stödmedlem.
§11.
A/ Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 godkändes.
B/ Styrelsens verksamhetsplan för 2015 godkändes
C/ Styrelsens budget godkändes med tillägg att en reviderad plan
läggs ut på hemsidan efter bidrag från Region Skåne.
§12.
Några inkomna motioner fanns inte att behandla.
§13.
Allmänna val:
Ordförande
Ledamot
Ledamot

1 år
2 år
2 år

Karin Söderberg
Anders Nyberg
Olle Lundborg

omval
omval
nyval

Suppleant
Suppleant

1 år
1 år

Carl Axel Wildt
Christer Persson

omval
nyval

Revisor
1 år
Revisorssuppleant 1 år

Ulf Johansson
Per Lang

omval
omval

Valberedning

Stefan Wallerek
Torsten Wenhof
Vakant

1 år
1 år
1 år

§14
Några övriga frågor fanns inte att behandla.

omval
nyval, sammankallande

§15.
Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och
förklarade mötet avslutat samtidigt som han hälsade kvällens
föreläsare Peter M Nilsson välkommen. Efter ett mycket intressant
föredrag avslutades mötet med Politikerna i Region Skåne Anna Lena
Hogerud (S) och Anders Åkesson (MP). Även kvällens sponsor Breas
visade upp sin nyaste CPAP.
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