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Årsmöte 2019 (sammandrag)
Tid: 2019-02-11 kl. 10.00
Plats: Pensionärernas hus, Skyttegatan 13
Närvarande:
Christina Lönnblom
Stellan Ekberg (meddelat förhinder)
Solveig Karlsson
Bengt Brock
Björn Bengtsson
Carsten Nilsson
Sune Ekstrand (särskilt inbjuden)
Leif Stockselius
Därutöver tjugosju medlemmar i Veteranerna

§1 Mötets öppnande, Tyst minut
Föreningens ordförande Christina Lönnblom hälsade de närvarande
välkomna och öppnade mötet.
Därefter proklamerade hon en tyst minut för bortgångna medlemmar och
medarbetare som lämnat det jordiska. Efter den tysta minuten fortsatte
mötet.

§2 Val av ordförande för årsmötet
Mötet föreslog och valde sittande ordförande Christina Lönnblom.

§3 Val av sekreterare för årsmötet
Mötet föreslog och valde sittande sekreterare Leif Stockselius.
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§4 Val av två justerare som jämte ordförande justerar
dagens protokoll
Mötet föreslog Björn Pettersson och Gunnar Carlson som valdes till
justerare av årsmötesprotokollet.

§5 Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning
Deltagarna svarade ja.

§6 Fastställande av dagordning för mötet
Föreslagen dagordning fastställdes.

§7 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
Mötets sekreterare Leif Stockselius läste upp den tidigare utsända
årsredovisningen för 2018. Årsredovisningen godkändes av deltagarna.

§8 Föredragning av revisorernas berättelse
Lars-Peder Karlson föredrog revisorernas berättelse och sade att
räkenskaperna har förts klart och entydigt. Lars-Peder berömde styrelsen
för ett väl utfört arbete främst med tanke på vår kassörs plötsliga
bortgång.

§9 Fastställande av resultat och balansräkning
Solveig redogjorde för resultat och balansräkning. Mötet fastställde
resultat och balansräkningen. Årets resultat visar ett litet överskott.

§10 Beslut i anledning av klubbens årsresultat
Mötet beslutade att godkänna årsresultatet.

§11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
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§12 Fastställande av medlemsavgift för nästföljande
verksamhetsår
Styrelsen föreslog att årsavgiften för 2020 kvarstår på nuvarande nivå
150:-. Mötet godkände förslaget.

§13 Val av klubbordförande för ett (1) år
Eftersom vår ordförande Christina Lönnblom valt att avgå valdes Börje
Green enligt valberedningens förslag enhälligt som ordförande för ett år.

§14 Val av styrelseledamöter
Se § 13 ovan. Övriga styrelsemedlemmar kvarstår fram till nästa årsmöte.
Mötet beslutade enhälligt enligt valberedning.

§15 Val av en revisor för två år jämte en suppleant för
ett år
Nuvarande revisor samt suppleant omvaldes. D.v.s. Lars-Peder Karlsson,
Bertil Johansson och Jörgen Skantz

§16 Val av valberedning, minst två personer, för ett (1)
år
Solveig Karlsson har valt att lämna valberedningen. Valberedningens
förslag är att Greger Haraldsson ersätter Solveig i valberedningen. Mötet
valde att nämnda tre utgör valberedningen.

§17 Redovisning av klubbens ekonomiska läge samt
diskussion om verksamhetsplan för kommande
verksamhetsår
Solveig Karlsson redovisade det ekonomiska läget som visar på ett litet
överskott under det gångna året.
Beroende på att Stellan inte hade möjlighet att närvara redovisades inte
inplanerade våraktiviteter. Dessa framgår av vår hemsida.

§18 Motioner och ärenden som anmälts till styrelsen
Inga motioner har inkommit.

§19 Övrigt
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Nästa medlemsmöte är den 11/3 kl. 11.30 OBS! tiden. Göran Kihlström
kommer att berätta om telekommunikation.

§19 Mötets avslutning.
Ordföranden tackade deltagarna och avslutade årsmötet. Björn Bengtsson
tog nu till orda och med en blomsterkvast avtackades avgående
ordförande Christina Lönnblom.

Vid tangentbordet

Justeras

……………………………………
Leif Stockselius

………………………………………
Björn Pettersson
………………………………………
Gunnar Carlson
……………………………………….
Christina Lönnblom
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