Protokoll fört vid årsmöte den 25 februari 2016
Lokal: Rosensalen, Rosenlunds Vårdcentrum
Närvarande medlemmar: Ca 195
§1

Vice ordförande Klas Mogren hälsade medlemmarna välkomna och förklarade
mötet öppnat.

§2

Harald Lang valdes att leda dagen förhandlingar.
Görel Tönnberg valdes att föra protokollet.

§3

Att jämte mötesordföranden justera protokollet och tillika vara rösträknare
valdes Lennart Lindberg och Karin Mårtensson.

§4

Mötet ansågs stadgeenligt utlyst.

§5

Dagordningen fastställdes.

§6

Mötesordförande Harald Lang konstaterade att föreningen har en omfattande
och imponerande verksamhet. Verksamhetsberättelsen gicks igenom och
godkändes.
Ulla Lundin redovisade årets balansräkning och resultaträkning (bilaga 2 och 3).
Resultatet för året blev drygt 54 000 kr. Föreningens tillgångar har ökat med
drygt 14 000 kr. Vi har byggt upp ett gott eget kapital som ger trygghet för
framtiden. Balansräkning och resultaträkning fastställdes.
Medlemsantalet ökar stadigt och var 1 300 vid årsskiftet, varav 55 var nya under
december.

§7

Per-Olof Öhling föredrog revisionsberättelsen (bilaga 4). Han tackade Ulla
Lundin för mycket god ordning.

§8

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2015.

§9

Till styrelseordförande för ett år valdes Elisabeth Hjort (omval).

§ 10

Till
a) ordinarie styrelseledamöter valdes för två år Klas Mogren (omval), Ingemar
Norström (omval), Nils Östman (omval), Tora Wigstrand (nyval) och Peter
Sundelin (nyval). Kvarstår för ett år gör Ulla Lundin, Rose-Marie Ejermo,

Carl Johan Stillström och Christina Nystedt.
b) suppleanter för ett år valdes Lennart Lindberg (omval) och Christina
Lorenzoni (nyval).
c) revisorer för ett år valdes Per-Olof Öhling (omval), Ulf Gustafsson (omval)
och Margareta Pettersson (omval).
d) valberedning valdes Gunnel Hedlund (omval, sammankallande), Christina
Wirten (omval) och Margareta Siöö (omval). Som adjungerad ledamot utses
en person ur styrelsen.
§ 11

Förslag till budget 2016 presenterades av Ulla Lundin. Budgeten fastställdes
enhälligt. Förslaget är baserat på ett medlemsantal vid årets slut på 1 350
betalande medlemmar. I budget är avsatt 150 000 kr för fortsatt utveckling av
vårt datastöd.
Årsmötet godkände budgeten för 2016.

§ 12

Medlemsavgiften för 2017 fastställdes till 150 kr (samma som tidigare år).

§ 13

Inga motioner har lämnats in.

§ 14

Klas Mogren presenterade styrelsen som den ser ut efter dagens möte. Han
beklagade att Elisabeth Hjort och Carl Johan Stillström var förhindrade att
närvara vid dagens sammankomst.
Han konstaterade att medlemsantalet nu är så stort att det kan bli problem att
finna tillräckligt stora lokaler för månadsmöten. Den nya styrelsen kommer att
göra en lokalinventering i staden.
Styrelsen kommer också att gå igenom och eventuellt uppdatera föreningens
stadgar.
Arbetet med höstens program pågår. Utskick av programmet och första
anmälningsdag blir 13 juni, sista anmälningsdag 4 augusti och besked till
medlemmarna cirka 10 dagar senare.

§ 15

Avgående styrelseledamöterna Sonja Skogberg och Görel Tönnberg avtackades
med varsin blombukett. Blommor utdelades även till mötets ordförande samt till
revisorerna Per-Olof Öhling och Ulf Gustavsson.

§ 16

Mötet avslutades.
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