Protokoll fört vid Apnéföreningen Syds årsmöte onsdagen den 27.3.2019 i SPFs
lokaler, Balzarsgatan 1, Malmö.

§ 1 Mötets öppnande plus fastställande av a) röstängd och b) dagordning
Vice ordföranden Svenarne Hansson hälsade de närvarande medlemmarna välkomna.
Svenarne hade gått in som ordförande då Anders Nyberg avgått under hösten pga
hälsoskäl.
a) 43 medlemmar var närvarande och röstlängden godkändes.
b) Dagordningen för mötet godkändes
§ 2 Fråga om mötet är korrekt utlyst
Mötet hade utlysts dels på hemsidan och dels i tidningen Apné Syd den15.2 .
Konstaterades att mötet var utlyst enligt stadgarna.
§ 3 Val av ledmöter för mötet
a) Kent Rickbo valdes till ordförande för mötet
b) Karin Söderberg valdes till sekreterare för mötet
c) Anders Appelgren och Per Särén valdes till justerare av protokollet och till rösträknare
§ 4 Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste året fastställdes
§ 5 Styrelsens verksamhetsplan för 2019 fastställdes
§ 6 Resultat och balansrapporten fastställdes. Året hade gett ett överskott på 5300:§ 7 Ordföranden läste upp revisionsberättelsen som godkändes.
§ 8 Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen avsåg
§ 9 Mötet beslöt godkänna den av styrelsens föreslagna budgeten.
§ 10 Medlemsavgiften för 2020 fastställdes till samma som för 2019 d v s 200 kr för
medlem och 100 för stödmedlem.
§ 11 Behandling av styrelsens ärenden och inkomna motioner
Inga ärenden från styrelsen och inga inkomna motioner
§ 12 Val av styrelse

a) Kent Rickbo valdes till ordförande för en tid av ett år
b) Kerstin Grunnér och Birgitta Samuelsson valdes på två år och Carl Axel Wildt på ett år
(fyllnadsval)
c) Eva Lexgård. Bonde Martinsson och Göran Peterson valdes till suppleanter för en tid
av ett år
§ 13 Val av revisor
a) Ulf Johansson omvaldes till revisor på ett år
b) Olle Lundborg omvaldes till revisorssuppleant för en tid av ett år.
§ 14 Val av valberedning
a) Carl Axel Wildt valdes till sammankallande i valberedningen för en tid av två år samt
Jörgen Jarleman valdes som ledamot för en tid av ett år. Ordföranden efterlyste ytterligare
en person till valberedningen men ingen av mötesdeltagarna hade möjlighet att ställa upp.
§ 15 Mötets avslutande
De avgående ledamöterna Per Nilsson i valberedningen och Karin Söderberg i styrelsen
avtackades och ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
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