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Årsmötet
2015-03-26

Se separat lista

Årsmötesprotokoll
§1

Öppnande
Lars Agréus förklarade mötet öppnat.

§2

Fråga om kallelse har gått ut i rätt tid
Mötet godkände att kallelsen var utskickad i tid.

§3

Godkännande av dagordning
Dagordningen gicks igenom och godkändes.

§4

Val av mötesfunktionärer
a

Val av mötesordförande
Mötet beslöt välja Per Lundström till årsmötesordförande.

b

Val av mötessekreterare
Mötet beslöt välja Elisabeth Månsson Rydén till årsmötessekreterare

c

Val av två justerare tillika rösträknare
Mötet valde Catarina Ingvarsson och Thomas Schimke till justerare tillika
rösträknare.

§5

Anmälan av övriga frågor
Årsmöte 2016. Bokföringsprogram. Visioner för föreningen – framtidsfrågor.

§6

Styrelsens verksamhetsberättelse
Ordförande Lasse Agréus läste igenom verksamhetsberättelsen, rättelser
och tillägg gjordes. Därefter godkände mötet den.

§7

Styrelsens årsredovisning och förvaltningsberättelse
Kassör Tanya Ni gick igenom årsredovisningen och förvaltningsberättelsen.

§8

Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen lästes upp av revisor Per Lundström.

§9

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen blev beviljad ansvarsfrihet för styrelsen.
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§ 10

Verksamhetsplan för 2015
Ordförande Lars Agréus redogjorde för föreningens verksamhetsplan för
2015 som årsmötet fått ut skriftligt före.

§ 11

Fastställande av medlemsavgiften
Mötet beslöt fastställa medlemsavgiften till 150 kronor. Dvs. bibehålla den
avgift vi har idag.

§ 12

Val av styrelsefunktionärer
a

Val av ordförande på 1 år
Årsmötet beslöt välja Lars Agréus till ordförande på ett år.

b

Val av övriga styrelseledamöter
Årsmötet beslöt välja på två år. Peter Berggren, Anna Falk, Annette Edin
Liljegren på två år, Lisa Månsson Rydén, Anders Ehnberg, Tanya Ni har ett
år kvar på sitt mandat.

c

Val av suppleanter. Årsmötet beslöt att välja Christer Wiklund på två år.
Meike Harmening har ett år kvar på sitt mandat.
Vidare beslöt årsmötet att adjungera Sofia Åhman, Mari Huhtanen och
Carola Alm Niemi som suppleanter under ett år till styrelsen.

§ 13

Val av revisor på 2 år samt revisorssuppleant på 1 år Mötet beslöt välja
Veronica Olmenius till revisor på två år. Per Lundström har ett år kvar på sitt
mandat som revisor. Årsmötet beslöt välja Catarina Ingvarsson som
revisorssuppleant på ett år.

§ 14

Val av valberedning Årsmötet beslöt välja Martin Annsberg till
valberedningsledamot på tre år, Frank Moryäner har två år kvar, Matilda
Möllerberg har ett år kvar på sitt mandat och blir sammankallande.

§ 15

Inkomna motioner samt propositioner.
Inga motioner är inkomna. Inga propositioner skrivna av styrelsen.

§ 16

Övriga ärenden anmälda under punkt 5
a. Årsmöte 2016
Dalarna arrangerar mötet 2016 i Sälen i april.
b. Bokföringsprogram
Revisorerna föreslår att föreningen köper in ett bokföringsprogram. Årsmötet
gav styrelsen i uppdrag att ta köpa in ett bokföringsprogram.

§ 17

Mötets avslutande
Mötesordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.
Vid protokollet

Justeras

Elisabeth Månsson Rydén

Thomas Schimke

Catarina Ingvarsson

Per Lundström, Mötesordförande
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