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Årsmöte 2017 – 02-14
Tid: 2017-02-14 kl. 10.00
Plats: Pensionärernas hus, Skyttegatan 13
Närvarande:
Christina Lönnblom
Stellan Ekberg
Lars Ilstam
Björn Bengtsson
Werner Törnblom
Carsten Nilsson
Sune Ekstrand
Leif Stockselius
Därutöver medverkade ett tjugofemtal medlemmar i Veteranklubben.
§1 Mötets öppnande
Föreningens ordförande Christina Lönnblom hälsade de närvarande välkomna och öppnade
mötet. Första punkten i dagordningen val av mötets ordförande. Mötet föreslog sittande som
därmed valdes till mötets ordförande.
Mötet inleddes med en tyst minut för de medlemmar som gått bort under 2016 inklusive de
personer som varit anställda i bolag som haft koppling till Telub AB och dess efterföljare.
§2 Val av sekreterare
Mötet föreslog och valde sittande sekreterare Leif Stockselius.
§3 Val av två justerare som jämte ordförande justerar dagens protokoll
Föreslogs Bertil Johansson samt Gunnar Lindberg, vilka valdes att justera dagens protokoll.
§4 Fråga om årsmötet kallats i behörig ordning
Deltagarna svarade ja.
§5 Fastställande av dagordning för mötet
Föreslagen dagordning fastställdes.
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§6 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
Lars Ilstam läste upp årsredovisningen som godkändes av deltagarna.
§7 Föredragning av revisorernas berättelse
Jörgen Skantz föredrog revisorernas berättelse.
§8 Fastställande av resultat och balansräkning
Mötet fastställde resultat och balansräkningen.
§9 Beslut i anledning av klubbens årsresultat
Mötet beslutade att godkänna årsresultatet.
§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
§11 Fastställande av medlemsavgift för nästföljande verksamhetsår
Styrelsens förslag om oförändrad medlemsavgift för 2018, d.v.s. 100: - godkändes.
§12 Val av klubbordförande för ett (1) år
Christina Lönnblom valdes enhälligt som ordförande för ett år.
§13 Val av 3 styrelseledamöter för två år
Lars – Peder Karlsson läste upp valberedningens förslag. Utöver omval av nuvarande
styrelsemedlemmar valdes Solveig Karlsson på valberedningens förslag in i styrelsen och
bibehåller sin roll i valberedningen för två år.
§14 Val av en revisor för två år jämte en suppleant för ett år
Nuvarande revisor samt suppleant omvaldes.
§15 Val av valberedning, minst två personer, för ett (1) år
Valberedningen Solveig Karlsson, Gunnel Johansson och Lennart Larsson omvaldes.
§16 Redovisning av klubbens ekonomiska läge samt diskussion om verksamhetsplan för
kommande verksamhetsår.
Lars Ilstam redovisade det ekonomiska läget. På bankkontot finns ca 30 tusen kronor. På
plusgirot finns ca 9 tusen kronor och i handkassan ca 1 tusen kronor. Vi har beviljats stöd från
”Telub” för 2017 om femton (15) tusen kronor. Dessa medel är inte inräknade i nämnda
siffror.
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Lars redovisade också inplanerade våraktiviteter. Dessa kommer att kompletteras med datum
för golfmästerskapet av Bertil Johansson.
§17 Motioner och ärenden som anmälts till styrelsen
Inga motioner har inkommit.
§18 Övrigt
Avgående styrelsemedlem Werner Törnblom avtackades med en vårlik blomsterbukett och ett
tack för mångåriga goda insatser i styrelsen.
§19 Mötets avslutning.
Ordförande tackade deltagarna och avslutade årsmötet.

Vid tangentbordet

Justeras

……………………………………
Leif Stockselius

………………………………………
Bertil Johansson
………………………………………
Gunnar Lindberg
……………………………………….
Christina Lönnblom

