
 

 

 
 
ÅRSMÖTE 2018  

22 mars kl.18.30 i Föreningsgården Kvarnhjulet Hus B 
Organisationsnummer: 802402-3049 
 
Protokoll 
1. Mötet öppnades. 
 Solveig hälsade alla välkomna och öppnade årsmötet. 
 
2. Val av ordförande för mötet 
 Jan Bergström föreslogs och valdes enhälligt till ordförande för årsmötet. 
 
3. Val av sekreterare för mötet 
 Sara Karlberg föreslogs och valdes enhälligt till sekreterare för årsmötet. 
 
4. Fastställande av dagordning 
 Dagordningen fastställdes enligt förslag. 
 
5. Val av 2 justeringspersoner, tillika rösträknare 
 Kjell Borgström och Kerstin Hedenstrand föreslogs och valdes enhälligt till justeringspersoner för årsmötet. 
 
6. Fråga om mötet har utlysts i behörig ordning 
 Årsmötet godkände enhälligt utlysningen av kallelsen. 
  
7. Bokslut för år 2017 

Solveig informerade om Balans- och Resultaträkningen och intäkts- och kostnadsposterna. En stor del av 
kostnaderna är tryckning och porto för utskick av programbladen.  

 Resultatet för 2017 blev 3966,50 SEK. 
 
8. Fastställande av balansräkning  
 Mötet var enigt om att fastställa balansräkningen enligt förslag. 
 
9. Styrelsens verksamhetsberättelse 

Mötet läste högt igenom verksamhetsberättelsen. Årsmötet tackade styrelsen för en fyllig och mycket bra 
verksamhet som genomförts på ett kostnadseffektivt sätt. 

 
10.  Revisorernas verksamhetsberättelse 
       Verksamhetsberättelsen lästes upp där revisorerna rekommenderade att styrelsen ges full ansvarsfrihet. 
 
11.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
       Mötet var enigt om att ge styrelsen full ansvarsfrihet. 
 
12.  Budgetförslag Inget budgetförslag förelåg. Mötet informerades om att samma budget och samma verksamhet och     
kostnader som för 2017 förväntas även 2018. 
 
13.  Förslag till Verksamhetsplan 
 En verksamhetsplan  för året 2018 godkändes. Första halvåret är planlagt enligt programbladet.    
 
14.  Val av  
a)  ordförande år 2018 
 Solveig Dahl omvaldes enhälligt 
 
b) kassör 

Valdes enhälligt: Ann-Jeanette Keinonen  
 

c)  



 

 

d) ordinarie ledamöter 
Valdes enhälligt: Ann-Jeanette Keinonen, Kjell Borgström, Alexandra Dybeck, Gerd Askvik, Laura Fernandez, 
Per Mellberg och Sara Karlberg 
 

e) suppleanter, resurspersoner 
 Valdes enhälligt: Tiina Vinter och Tomas Andreasson  
 
f) revisorer och ersättare 
 Valdes enhälligt: Ulf Ahnskog och Stefan Mörth 
 
g) valberedning 
 Valdes enhälligt: Helena Hartzell och Carl Welinder 
 

§15 Beslut om företrädare gentemot Swedbank AB 

Årsmötet beslutar att följande person/personer får: 

• Företräda föreningen enligt Swedbanks Fullmakt Ideell förening som fullmaktshavare 
• Skriva under blanketterna Ansökan ideell förening/Begäran om ändring för ideell förening gentemot Swedbank 

samt Fullmakt ideell förening, enligt ovan, som fullmaktsgivare 
• Företräda enligt ovan var för sig: Solveig Dahl 441229-0183…… (Namn och personnummer) 

……Annjeanette Keinonen 671224-1121………………… (Namn och personnummer) 

 

§ 16  Beslut om användare av Swedbanks internetbank 

• Årsmötet beslutar att följande personer ska vara företagsanvändare för föreningen i Swedbanks internetbank.  
(Behörigheter specificeras i blanketterna Ansökan ideell förening/Begäran om ändring för ideell förening) 

Solveig Dahl 441229-0183…… ………………… (Namn och personnummer) 

Annjeanette Keinonen 671224-1121……………… (Namn och personnummer) 

 

17.  Övriga frågor 
       Inga övriga frågor. 
 
18.  Mötet avslutas 
 Jan förklarade mötet avslutat. 
 
Antal deltagare på årsmötet: 17 personer 
 
Tack för visat intresse! 

 
Vid Protokollet:  
                           Sara Karlberg 
 
Justeras:  
               Kjell Borgström                                      Kerstin Hedenstrand 
 


