
 
 
 Årsmötesprotokoll, 24 april 2013 i Ängsgården 
 
 
§ 1 Mötets öppnande samt fastställande av röstlängd 

I föreningsordförandens frånvaro pga tjänsteresa förklarade vice ordföranden 
Bengt Hagberg årsmötet 2013 öpnat. Röstlängd upprättades genom underskriven 
namnlista. 42 medlemmar antecknade sig. 

 
§ 2 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 

Stefan Jansson och Rolf Österholm valdes att justera protokollet. 
 
§ 3 Val av ordförande och sekreterare vid mötet 

Bengt Hagberg valdes till ordförande för mötet och Conny Gabrielsson som 
sekreterare. 

 
§ 4 Fråga om kallelse utdelats inom föreskriven tid 

Ordförande redogjorde för utdelning av kallelse. Deltagarna fann att mötet blivit 
i behörig ordning utlyst. 

 
§ 5 Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse  

Ordförande redovisade vad som hänt under året. Kassören redogjorde för 2012 
års resultat och balansräkning. 
Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. 

 
§ 6 Behandling av revisorernas berättelse  

Revisorernas berättelse föredrogs.  
 
§ 7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen samt fastställande av resultat- och balansräkning 

I enlighet med revisorernas förslag beslutade årsmötet att fastställa 2012 års 
resultat och balansräkning samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för dess 
förvaltning under 2012. 

 
§ 8 Förslag från styrelsen avseende verksamheten 2013 jämte ekonomiska beräkningar och                    
fastställande av budget och årsavgift 

Årsmötet beslutade att fastställa budget och att fastställa medlemsavgiften till 
300 kr för år 2013  . 

 
§ 9 Fastställande av arvode till styrelsen 

Ordförande berättade att styrelsen ej tar ut något arvoden utan att anslaget går 
till en social aktivitet för styrelsen. Årsmötet godkände förslag till arvodering. 

 
 



 
§ 10 Val 

Till ordförande för ett år valdes sittande Lars-Göran Uddholm 
Till övriga ledamöter valdes för 2 år: Alexander Söderström (omval) , Bodil 
Norrbom(nyval) och Kaj Kangasniemi (nyval).   
 
Till suppleant valdes Joel Garpe på 2 år. 

 
§ 11 Val av revisorer och revisorssuppleant på ett år 

Till ordinarie revisorer valdes Sven-Gunnar Hegg och Rolf Österholm på 1 år. 
Till revisorssuppleant valdes Gun Eriksson på 1 år. 
. 

§ 12 Val av valberedning 
Årsmötet valde Stig Leitner (sammankallande),  Anita Wahlqvist, Gergana 
Kravaev och Anders Eriksson till valberedning för 1 år.  

 
§ 13 Övriga frågor. 

Ett antal övriga frågor anmäldes. Bland dessa kan nämnas: 
 
Aktivitetskommitt   éns ordförande Karin Brand berättade: 1 Valborgsfirandet 
sker i år i föreningens regi. Frivilliga sökes.   
2 Johannesdalssimmet återkommer i augusti. 
Alexander Söderström berättade om sin research när det gäller  fiberkabelnät  
i området. 
Ordföranden avtackade de avgående ledamöterna efter flera års arbete i 
föreningen. 

 
§ 14 Tack 

På förslag av Stig Leitner tackade årsmötesdeltagarna styrelsen och 
festkommittén för ett gott jobb under  verksamhetsåret 2012. 

 
§ 15 Mötets avslutande 

Ordförande tackade de medverkande för mötet och förklarade årsmötet för  
avslutat. 

 
 
Vid protokollet      
 
 
Sekreterare Conny Gabrielsson   
 
Justeras    Justeras 
 
 
 
Stefan Jansson    Rolf Österholm 


