Protokoll fört vid årsmötet i Södertälje stadshus 24 oktober 2015
Kerstin Anderberg ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat
§1
Val av ordförande
Pia Sjöstrand väljs att leda dagen förhandling
§2
Val av sekreterare och två justerare, tillika rösträknare
Eva Albrektsson väljs till sekreterare för mötet. Till justerare väljs Inger Lundberg och
Kerstin Sapire
§3
Årsmötet stadgeenliga utlysande
Årsmötet förklaras utlyst enligt stadgarna
§4
Upprop och fastställande av röstlängd
Registering vid ankomst räknas som upprop. Mötet fastställer listan som röstlängd.
§5
Fastställande av dagordningen
Under §11 styrelsens förslag, ska vara förslag till stadgeändring.
§6 och 7 ska byta plats och under övriga frågor, fråga om ”krämartorget”,
Därefter fastställs dagordningen
§6
Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut med
anledning av årets resultat
Kassören presenterar balans och resultaträkning, svarar på frågor, godkänns härefter
och läggs till handlingarna.
§7
Styrelsens verksamhetsberättelse jämte bokslut per den 31
augusti 2015 samt revisorernas berättelse
Ordförande Kerstin Anderberg läser verksamhetsberättelsen och revisorerna Berit
Lundqvist och Gunvor Wäreborn presenterar revisionsberättelsen, detta godkänns och
läggs till handlingarna
§8
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet förklarar styrelsen ansvarsfrihet
§9
Fråga om arvode, reseersättningeller traktamente till
styrelseledamöter och revisorer
Traktamente utgår ej. Arvode till ordförande, kassör och sekreterare 990 kronor/
person/år. Milsersättning 18,50 kr/mil. För en revisor och en i valberedningen utgår
ersättning för resa och en natt.
§10
Motioner
Motionär Synnöve Andersson presenterar sin motion om att ändra rutiner för utskick
av inbjudan och dokument till årsmötet. Förslag om att lägga inbjudan i tidningen.
Styrelsen och årsmöte tycker förslaget är bra och styrelsen kommer att göra upp
riktlinjer för detta
§11
Styrelsens förslag på stadgeändringar
Förslag 1: Ändring av räkenskapsår tillika medlemsår till kalenderår januari-december
istället som nu september-augusti.Detta skulle innebära att de som betalt efter 1
september detta året är medlemmar till sista december 2016. Tid för årsmöte blir
under första kvartalet 2017.
Förslag 2: Istället för 2 suppleanter ha 2 ordinarie ledamöter.

Årsmötet beslutar med full majoritet godta dessa förslag cch att styrelsen bildar en
arbetsgrupp som gör ändringarna.
§12
Budget och verksamhetsplan
Kerstin Anderberg läser verksamhetplanen och kassören Britt-Marie Lövgren
presenterar budgeten där ett förslag är att avsätta 10000 kr inför kommande
kontaktpersonsträff. Fråga från årsmötet om det räcker med denna summa eftersom
årets träff blev betydligt dyrare. Svar från styrelsen att kostnaden för årets träff beror
på att föreningen stod för resa och logi till kontaktpersonerna
Verksamsplanen sträcker sig ytterligare fyra månader i och med nya stadgeändringen.
Dessa godkänns och läggs till handlingarna
§13
Medlemsavgiften
Årsmötet beslutar oförändrad medlemsavgift.
§14
Val av styrelseordförande, fyllnadsval 1 år
Barbro Lindberg väljs till föreningens ordförande
§15
Val av femledamöter på 2 år och en ledamot fyllnadsval 1 år
Boel Östlund
omval 2 år
Ann Samuelsson
omval 2 år
Sophie Eriksson Forsman
omval 2 år
Christina Lilja
nyval 2 år
Lena Lomander
nyval 2 år
Kicki Sjöblom
fyllnadsval 1 år
§16
Val av två revisorer på 1 år samt en revisorsuppleant på 1 år
Berit Lundqvist
omval 1 år
Elisabeth Gustavsson
nyval 1 år
Revisorsuppleant
Ewy Nilsson Newman

omval 1 år

§17
Val av tre personer till valberedning varav en sammankallande
Britt Lilja ( sammankallande)omval 1 år
Britt Dahné
omval 1 år
Eva Albrektsson
omval 1 år
§18
Årsmöte 2017, 2018
Årsmöte våren 2017 i Umeå samt 2018 i Västerås
§19
Övriga frågor som anmälts under punkt 5
Ang krämartorget: olika uppgifter om vad som kan säljas där. Beslut om att låta
styrelsen bestämma vad som kan säljas.
§20
Mötet avslutas
Pia Sjöstrand tackar för visat intresse och förklarat mötet avslutat.
Avgående ledamöter Kerstin Anderberg och Hanna Andersson samt revisor Gunvor
Wäreborn avtackas med blomma och blomstercheck.
Dag som ovan
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