
 

Protokoll vid årsmöte söndagen den 13 mars 2016 

1. Mötets öppnande. 
Ordförande Malin Arlinder Ekberg hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 

2. Fråga om mötets stadgeenliga  utlysande. 
Befanns att kallelse utkommit på rätt sätt och inom stadgeenlig tid.  

3. Val av mötesordförande och mötessekreterare.  
Valdes Liselott Sjöstedt till ordförande och Dag Bratt till sekreterare för mötet. 
 

4. Val av protokolljusterare tillika rösträknare. 
Valdes Björn Hallberg resp. Björn Lindblom. 
 

5. Fastställande av dagordning för mötet. 
Med kallelsen utskickad dagordning fastställdes utan förändringar. 
 

6. Upprättande av röstlängd. 
Enligt påskriven närvarolista befanns 23 personer närvara vid mötet, (varav 20 
röstberättigade). Punkten justerades senare till 24 (21),  då  ytterligare medlem anlänt.  
 

7. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelser. 
Ordf Malin föredrog verksamhetsberättelsen. Fråga besvarades angående tidigt avhopp av 
två styrelseledamöter. Kassör Curt Jansson föredrog den ekonomiska redovisningen. På fråga 
framkom att föreningen erhållit en gåva från Riksförbundet på 3.000 kr. Detta fanns inte med 
i verksamhetsberättelsen varvid beslöts att  styrelsen skulle i efterhand komplettera 
densamma. Därmed godkändes dessa och lades till handlingarna. 
 

8. Revisorernas berättelse och yrkanden till årsmötet. 
Föreningens revisor Tom Bloch föredrog revisionsberättelsen, som befanns inte innehålla 
några anmärkningar eller lämna några frågetecken avseende styrelsen förvaltning, samt 
föreslog att mötet skulle godkänna styrelsens framlagda redovisning, samt bevilja styrelsen 
ansvarsfrihet för räkenskapsperioden. 
 

9. Fastställande av resultat- och balansräkning. 
Fastställdes dessa i framlagt skick. Redovisat resultat överförs i ny räkning. 
 

10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
Beviljades styrelsen ansvarsfrihet.  
 

11. Styrelsens förslag till årsmötet- 
Inga förslag fanns. 
 

12. Behandling av inkomna motioner till årsmötet. 
Inga inkomna. 
 
 

13. Val av föreningsfunktionärer. 
a) Valberedningens förslag Curt Jansson omvaldes till kassör för en tid av 2 år. 



b) Valberedningens förslag ledamot 1 - Gertie Clefberg valdes för en tid av 2 år. 
 Till ledamot 2 föreslogs Lars Berglund samt Lena Schöllin.  Begäran om sluten omröstning 
begärdes. Inför denna justerades antalet röstberättigade enl pkt 6 ovan. Omröstning utföll så 
att Lars erhöll 13 röster, Lena 5 röster, samt avgavs 3 blanka röster, varvid alltså Lars 
Berglund valdes som ledamot 2 för en tid av 2 år. 
c) Till styrelsesuppleanter föreslogs Olle Bringler, Ingemar Nordmark, samt Lena Schölin. 
Sluten omröstning begärdes, som utföll så att Olle fick 15 röster, Ingemar 11, röster Lena 8, 
en blankröst, samt en medlem avstod från att rösta. Sålunda valdes Olle Bringler och Ingemar 
Nordmark till styrelsesuppleanter för en tid av 1 år.  
d) Val av revisorer. Föreslagna Kerstin Sandström, omval, samt  Peter Sjöberg, nyval, som 
revisorssuppleant. Då Tom Bloch avsagt sig omval är därmed Revisorspost 2  f n vakant. 
Valdes föreslagna för en tid av 1 år, samt uppdrogs åt valberedningen att ombesörja 
fyllnadsval för tillsättande av revisor 2 senast i samband med höstmötet 2016. 
e) Valberedning 2016. Mötet föreslog Eric Svensk, Thomas Witt samt Lena Schöllin, vilka 
valdes med Eric som ordförande i valberedningen. Samtliga för en tid av 1 år 
f) samt g)  Då inga kandidater föreslagits eller anmält sig uppdrogs åt styrelsen att föreslå och 
utse festkommitté, samt delegater till riksförbundets årsmöte. 
 

14. Beslut om omedelbar justering. 
Beslöts att förklara samtliga punkter i detta årsmötesprotokoll för omedelbart justerade. 
 

15. Övriga frågor 
Ingemar Nordmark redogjorde kort om Ågestabadet och gångna sommarens problem med 

toatömning i samband med högt besöksantal under några varma dagar.  

Anders Engström meddelade att det huggits ner träd och sly, varvid skuggningen minskat 

betydligt. 

Fråga uppkom om bastuvagnens vara eller icke vara, då den dels medför ekonomisk förlust, 

samt problem att finna förare som kan transportera densamma till och från nuvarande 

uppställningsplats och att föreningen inte längre kan räkna med att den kan förvaras där, 

som hittills. Styrelsen funderar över detta. 

 

16. Mötets avslutande 

Ordförande Malin övertog ordförandeklubban, tackade dagens funktionärer och 
mötesdeltagare för visat intresse och förklarade mötet avslutat.  
 

 

Stockholm den 13 mars 2016 
 

Vid protokollet Mötesordförande  Justeras 

 

 

DAG BRATT LIESLOTT SJÖSTEDT  BJÖRN HALLBERG  BJÖRN LINDBLOM 

Dag Bratt Liselott Sjöstedt Björn Hallberg  Björn Lindblom  
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