Årmötesprotokoll 20 oktober 2012 Exercishallen i Östersund
Föreningens ordförande Pia Sjöstrand hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
§1

Val av ordförande för mötet
Inga Fingal, Tranås väljs att leda dagens förhandlingar.

§2

Val av sekreterare samt två justerare tillika rösträknare
Till sekreterare väljs sittande Eva Albrektsson, Månsarp, till justerare tillika
rösträknare väljs Ingrid Aronsson, Östersund och Gunilla Mattson, Uppsala.

§3

Årsmötets stadgeenliga utlysande
Årsmötet förklaras stadgeenligt utlyst.

§4

Upprop och fastställande av röstlängd
Registreringslistan räknas som upprop och mötet fastställer listan som
röstlängd.

§5

Fastställande av dagordningen
Dagordningen godkänns i sin helhet.

§6

Styrelsens verksamhetsberättelse jämte bokslut per den 31 augusti
2012 samt revisorernas berättelse
Ordförande Pia Sjöstrand läser upp rubrikerna i verksamhetsberättelsen som
därefter godkänns och läggs till handlingarna.
Berit Lundqvist presenterar årsredovisningen.
Revisionsberättelsen föredras av revisor Gunvor Wäreborn. Revisorerna har
inget att anmärka och föreslår ansvarsfrihet för styrelsen. Därefter
godkänns årsredovisningen och läggs till handlingarna.

§7

Fastställande av balans- och resultat räkning samt beslut med
anledning av årets resultat.
Balans- och resultaträkningarna godkänns och läggs till handlingarna

§8

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
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§9

Fråga om arvode, reseersättning eller traktamente till
styrelseledamöter och revisorer
Ingen förändring föreslås. Ordförande, kassör och sekreterare erhåller 990
kr/år. Milersättning utgår enligt statligt avtal med 18,50 kr/mil. En revisor
och en person ur valberedningen ersätts för resa och en natts uppehälle i
samband med årsmötet

§10

Motioner
Inga motioner har inkommit, därför utgår denna och nästa punkt.

§11

Styrelsens förslag
Se § 10

§12

Budget och verksamhetsplan
Pia Sjöstrand läser verksamhetsplanen för 2013 i sin helhet. Berit Lundqvist
går igenom budgeten inför nästa räkenskapsår. Verksamhetsplan och
budget godkänns och läggs till handlingarna.

§13

Medlemsavgiften
Medlemsavgiften förblir oförändrad: 300 kr/år. 100 kr/år för personer under
25 år.

§14

Val av ordförande på 2 år, 3 ordinarie ledamöter på 2 år, fyllnadsval
av 1 ordinarie ledamot på 1 år samt 2 suppleanter på 1 år
Till ordförande på 2 år väljs Kerstin Anderberg, Helsingborg
Till ordinarie ledamöter till och med årsmötet 2014 väljs
Berit Lundqvist, Västerås

omval 2 år

Eva Albrektsson, Månsarp

omval 2 år

Madelene Edlund, Sävar

nyval 2 år

Till ordinarie ledamot till och med årsmötet 2013
Pia Sjöstrand

fyllnadsval 1 år

Ledamöter som innehar mandat ytterligare ett år
Hanna Andersson, Södertälje
Inga-Lill Persson, Klippan
Till suppleanter till och med årsmötet 2013
Inga Fingal, Tranås

omval 1 år

Britt Dahné, Katthammarsvik

nyval 1 år
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§15

Val av två revisorer samt en revisorsuppleant varje år
Till revisorer till och med årsmötet 2013
Gunvor Wäreborn, Linköping

omval 1 år

Britt-Marie Lövgren, Tumba

omval 1 år

Till revisorsuppleant väljs
Ewy Nilsson Newman, Gemla
§16

§17

omval

Val av valberedning om tre personer, varav en sammankallande
Britt Lilja, Staffanstorp (sammankallande)

nyval

Sophie Eriksdotter-Forsman, Färjestaden

omval

Margareta Artursson, Örebro

omval

Årsmöte 2013 och 2014
Årsmötet 2013 hålls i Jönköping 12-13 oktober. Styrelsen ansvarar för
jubileumsfirandet i samband med årsmötet, i samarbete med lokalgruppen i
Jönköping. Tema för Guldnålstävlingen är ”Flamma”. För årsmötet 2014 har
ingen anmält intresse men frågan har ställts till Norrköping/Linköping om de
vill åta sig årsmötet.

§18

Övriga frågor
Inga övriga frågor, men innan årsmötet avslutas hölls en parentation till
minne av Hille Stål som avlidit under året.

§19

Mötet avslutas
Pia Sjöstrand avtackas med blommor för sin tid som ordförande. Ett varmt
tack riktas också till avgående ledamot Renée Rudebrant.
Årsmötesförhandlingarna avslutas och ordförande tackar för visat intresse.

Eva Albrektsson, sekreterare
Justeras

Inga Fingal, ordförande

Gunilla Mattsson

Ingrid Aronsson
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