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§1.

Mötets öppnande
Ordförande Olle Lundborg hälsade de närvarande välkomna till
föreningens första officiella årsmöte och förklarade mötet öppnat.
§2.

Fastställande av:
A. Röstlängd :Konstaterades att 25 medlemmar var närvarande varav
23 röstberättigade.
B. Dagordning för mötet godkändes.
§3.

Mötets utlysning:
Samtliga medlemmar var kallade genom E-post eller brev, vilket
godkändes av mötet.
§4

Mötets funktionärer:
A. Till ordförande att leda dagens förhandlingar valdes Olle
Lundborg.
B. Till sekreterare för dagens möte valdes Svenarne Hansson.
C. Justeringsmän att tillsammans med ordförande justera dagens
protokoll valdes Anna-Lena Strand och Christer Persson.
§5-6
Verksamhetsberättelse:
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 var utdelad till de
närvarande och godkändes.
§7-8

Verksamhetsplan:
Styrelsens verksamhetsplan för 2013 var utdelad till
mötesdeltagarna och godkändes.
§9-10
Styrelsens budgetförslag för 2013 presenterades. Enligt förslaget
blir det ett litet underskott för året vilket godkändes av mötet.
§11

Kassarapport:
Kassarapporten som var utdelad på mötet visade ett överskott på
22 137 kr.
§12
Eftersom styrelsen inte varit fulltalig under året samt att det inte
funnits någon revisor fanns ingen revisionsberättelse.

Kommer efter §17

§13

§14
Medlemsavgifter för 2013 och 2014 fastställdes till 150 kr / år och
75 kr för familjemedlem.
§15

Motioner:
Styrelsens motion om stadgeändring för styrelse, Förslag att
styrelse består av 5 -7 ordinarie ledamöter samt 2-4 suppleanter
och 1 ordinarie revisor och en revisorssuppleant. Vidare en
valberedning på tre ledamöter med en sammankallande. Mötet
beslöt enhälligt att bifalla styrelsens förslag.

§16-17

Allmänna val:
Ordförande 1 år
Styrelseledamot 1 år
Styrelseledamot 2 år
Styrelsesuppleant 1 år
Styrelsesuppleant 1 år
Revisor 1 år
Revisorssuppleant 1 år
Valberedning 1 år
Valberedning 1 år
Valberedning 1 år

Olle Lundborg
Svenarne Hansson
Anders Nyberg
Carl-Axel Wildt
Christer Persson
Ulf Johansson
Per Lang
Carl-Axel Wildt sammankallande
Stefan Wallerek
Vakant.
§13

Ansvarsfrihet:
Mötet beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet efter att den nyvalde
revisorn Ulf Johansson godkänt kassarapporten.
§18
Nya frågor:
Inga nya frågor togs upp på mötet.
§19
Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och förklarade
mötet avslutat,
Vid protokollet :
…...............................................
Svenarne Hansson
…...........................................
Olle Lundborg ordf.
Justeras:
…..............................................
Ann-Lena Strand

….......................................
Christer Persson

