Protokoll Årsstämma 2018
Plats: Medlefors folkhögskola, Skellefteå
Datum: 2018-02-17, 15.30-16.30
Deltagare: Bifogad lista
§1

Stämman öppnades.

§2

Röstlängden fastställdes.

§3

Till ordförande för stämman valdes Christer Eklund.

§4

Till sekreterare för stämman valdes Lina Eriksson.

§5

Till justerare för stämman valdes Anna-Maria Gahnström och Tony Johansson.

§6

Stämman ansågs behörigen kallad.

§7

Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna med följande
synpunkter:
- Alla personer ingående i styrelsen inte bara ordförande, alternativt ingen,
borde nämnas vid namn i det inledande stycket.
- Antalet personer som slutat som medlemmar under året borde redovisas.
- Verksamhetsberättelser brukar dateras till samma datum som stämman.

§8

Revisorernas berättelse godkändes och lades till handlingarna med tillägget att
revisorerna, utöver den ekonomiska redovisningen, också granskat och
godkänt den genomförda verksamheten.

§9

Balans- och resultaträkning fastställdes.

§ 10

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2017.

§ 11

Årsavgiften till föreningen för 2019 beslutades vara oförändrad, 100 kr.

§ 12

Summarisk inkomst- och utgiftsstat för 2018 fastställdes.

§ 13

Val för tiden intill nästa ordinarie föreningsstämma förrättades enligt nedan.
a. Ordförande i föreningen tillika styrelsens ordförande valdes
Lars Häggström (omval)
b. Vice ordförande i föreningen tillika styrelsens vice ordförande valdes
Christer Eklund (nyval)
c. Sekreterare valdes Anna-Maria Gahnström (nyval)
d. Kassör valdes Rigmor Sterner (omval)
e. Revisorer valdes Bengt Hultman (omval) och Hans Öhlund (omval). Som
suppleanter för revisorerna valdes Birgitta Johansson (omval) och Christina
Nilsson (nyval).

§ 14

Fastställande att antalet övriga ledamöter skall vara 4 stycken.

§ 15

Val för tiden intill nästa ordinarie föreningsstämma förrättades enligt nedan:
- Ledamot valdes Marina Kristoffersson (omval)
- Ledamot valdes Karin Eklund (omval)
- Ledamot valdes Agneta Lindström (omval)
- Ledamot valdes Tony Johansson (nyval)

§ 16

Som ledamöter till förbundsstämman valdes Thomas Kindström, Jenny Jensen
och Christer Eklund. Till suppleanter valdes Frida Fjellström, Birgitta Johansson
och Christina Nilsson. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 17

Val för tiden intill nästa ordinarie föreningsstämma av valberedning.
Lars-Gunnar Forsberg, sammankallande (omval) och Frida Fjellström (nyval)
valdes till valberedning. Styrelsen tackade den avgående valberedningen för ett
gott arbete.

§ 18

Inga av styrelsen hänskjutna ärenden att behandla.

§ 19

Inga ärenden från medlem att behandla.

§ 20

Stämman avslutades.

Vid protokollet:

________________________
Christer Eklund, ordförande

___________________________
Lina Eriksson, sekreterare

________________________
Anna-Maria Gahnström, justerare

___________________________
Tony Johansson, justerare

