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Årsmöte  2020 

 
Tid: 2020-02-10 kl. 10.00 

Plats: Pensionärernas hus, Skyttegatan 13 

 
Närvarande:  
 

Börje Green 
Stellan Ekberg 

Solveig Karlsson 

Bengt Brock (förhinder) 
Björn Bengtsson  

Carsten Nilsson 
Leif Stockselius 

 
Därutöver ca 35-talet medlemmar i Veteranerna 

 
 

§1 Mötets öppnande, Tyst minut 

 
Föreningens ordförande Börje Green hälsade de närvarande välkomna och 

öppnade mötet. 
Därefter proklamerade han en tyst minut för bortgångna medlemmar och 

medarbetare som avslutat sin jordevandring. Efter den tysta minuten 
fortsatte mötet. 

 

§2 Fastställande av dagordningen 
 
Föreslagen dagordning fastställdes. 

 

§3 Årsmötets stadgeenliga kallande  
 
Deltagarna svarade ja 

 

 

§4 Val av mötesordförande 
 
Mötet föreslog att Örjan Eriksson skulle ta rollen som ordförande. Med 

bravur intog han denna roll. 
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§5 Val av sekreterare 

 
Mötet föreslog och valde sittande sekreterare Leif Stockselius. 
 

§6 Val av två justerare 
 
Mötet föreslog Sture Andersson och Lennart Larsson som valdes till 

justerare av årsmötesprotokollet. 
 

§7 Styrelsens verksamhetsberättelse 

 
Mötets sekreterare Leif Stockselius läste upp årsredovisningen för 2019. 

Årsredovisningen godkändes av deltagarna, 
 

§8 Resultat och balansräkning 
 
Solveig redogjorde för resultat och balansräkning. Mötet fastställde 

resultat och balansräkningen. Årets resultat visar ett underskott beroende 
på att medlemsavgifter för 2020 redovisas under 2020 även om en del 

inbetalat detta under december 2019. 
 

 

§9 Revisorernas berättelse 

 
Lars-Peder Karlson föredrog revisorernas berättelse och sade att 
räkenskaperna har förts med mycket stor noggrannhet och i 

överensstämmelse med stadgarna. Klart och entydigt. Lars-Peder 
berömde styrelsen för ett ”fantastiskt jobb” och föreslog att styrelsen 

beviljas ansvarsfrihet.   
 

§10 Beslut i anledning av klubbens resultat 

 
Beslutades att inplanerad verksamhet fortsätter planenligt. Årets resultat 
balanseras i ny räkning. Se även § 8.                                                                                                                                                                                                                                                 

 
§11 Ansvarsfrihet för styrelsen 
 
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet 
 

§12 Fasthållande av medlemsavgift 
 
Styrelsens föreslog att årsavgiften för 2021 kvarstår på nuvarande nivå 
150: -.  Mötet godkände förslaget. 
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§13 Val  
 

• Börje Green omvaldes som ordförande för ytterligare ett år. 

• Följande tre styrelsemedlemmar valdes: Björn Bengtsson omval    
(2 år), Börje Gustafsson nyval (2år), Christina Lönnblom nyval      

(2 år).  
• Bengt Brock, Stellan Ekberg, Solveig Karlsson kvarstår (1 år). 

• Val av två ordinarie revisorer för ett år. Lars-Peder Karlsson och 
Jörgen Skantz. 

• Val av revisorssuppleant för ett år. Bertil Johansson valdes. 
• Val av valberedning. Thomas Ragnarsson, Greger Haraldson och 

Börje Gustafsson valdes att fortsätta sitt värv. Thomas Ragnarsson 
är sammankallade. 

 

§14 Redovisning av klubbens ekonomi och 
verksamhetsplan 

 
Se paragraf 8 ovan. 

 
I övrigt redogjorde Stellan Ekberg för planerade aktiviteter under våren. 

Följande datum/aktiviteter är planerade: 
• 9/3 Utflykt till Handpappersbruket i Lessebo 

• 6/4 Föredrag av Karl-Gustav Kungberg om sina FN-uppdrag 
• 5/5 Föredrag av en före detta nunna som lämnade klosterlivet efter 

28 år. 
• 27/5 Besök på Blekinge Flygflottilj och Blekinge museum. 

Golftävling kommer också att genomföras under våren. Datum e.s.o. 
 

§15 Motioner som anmälts till styrelsen 
 
En frågeställning som diskuterats är att styrelsen får använda våra 
personnummer under iakttagande av GDPR. Mötesdeltagarna samtyckte 

unisont medelst handuppräckning. 
 

§16 Avtackning 
 
Vår ordförande Börje Green avtackade avgående styrelsemedlemmarna 

Carsten Nilsson och Leif Stockselius med en blomsterkvast 

 
§17 Mötets avslutning. 

 
Ordförande tackade deltagarna och avslutade årsmötet. 
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Vid tangentbordet   Justeras 

 
……………………………………           ……………………………………… 

Leif Stockselius    Sture Andersson 

  

 
      ……………………………………… 

      Lennart Larsson 

 
       

      ………………………………………. 
      Örjan Eriksson 


