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Protokoll  vid Årsmöte 20120118 
  Närvarande 47 st 
 
. 

1. Mötet öppnas 
 Donald Lind hälsade välkommen och öppnade mötet 

2. Val av presidium för att leda årsmötet 
 till Ordförande valdes Jarl-Olov Engström 
 till Sekretare valdes Ingemar Johansson 
 till protokolljusterar valdes   P-O Gran och Anders Jonsson 

3. Fastställande av röstlängd för mötet 
 ej aktuell 

4. Godkännande av kallelse 
 Kallelsen godkändes 

5. Fastställande av dagordning 
 Dagordningen godkändes 

6. Fastställande av föreningens stadgar  
 Stagdarna fastställdes i en andra läsning och är därmed 
 godkända  

7. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen 
 Beslutades att antalet ledamöter skall vara 4 och antalet 
 supleanter 2 

8. Val av ordförande med mandattid av 1 år. 
 Till ordförande för 1 år valdes Jarl_Olov Engström  
 

9. a) Val av styrelseledamöter med mandattid på 2 år 
 Till ledamöter med en mandattid av två år valdes  
 Ingemar Johansson och Donald Lind 
      b) Val av styrelseledamöter med mandattid på 1 år  
 Till ledamöter med en mandattid på 1 år valdes 

  Curth svedberg och Stig Nilsson 
 
10. Val av eventuella ersättare med mandattid på 1 år 

 Till ersättare på 1 år valdes Stig Sunden och Kjell Bergvall 
11. Eventuella fyllnadsval 

 Inga fyllnadsval genomfördes 
12. Val av revisor och ersättare 

 Till revisorer för ett år valdes  Lennart Forsberg och Ulf 
 Olsson 

13. Val av valberedning 
      Till Valberedning för ett år valdes Kjell Öberg och Agneta 
 Riddarström 

14. Fastställande av medlemsavgift för kommande år 2013 
      Medlemsavgiften för 2013 fastställdes till 200:- 
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15. Behandling av förslag från styrelsen samt frågor 
      inlämnade till styrelsen. 
 inga frågor att behandla 

16. Behandling av verksamhetsinriktning och budget 
 Den föreslagna verksamhetsinriktningen godkändes, av 
 naturliga skäl fanns inget budgetförslag utarbetat  

17. Övriga frågor 
 inga övriga frågor fanns att behandla 

18. Årsmötet avslutas 
  Nyvalde ordförande Jarl-Olov Engström tackade för   
  visat intresse och informerade att nästa träff blir på   
  Storstrand Onsdagen den 15 februari kl 13.30 och   
  avslutade därefter årsmötet 
 
 
 
vid protokollet 
 
----------------------------------- 
Ingemar Johansson 
 
Juateras 
 
 
-----------------------------------    -----------------------    --------------- 
Jarl-Olov Engström                      P-O Gran      Anders Jonsson  
 
 
 
 


