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Protokoll vid årsmöte 14 mars 2012 
Plats:   Kommunhuset, Gyllenhjelmssalen. 
Närvarande:  Cirka 25 medlemmar. 

1 Mötets öppnande 
Föreningens ordförande Lars Liljenstolpe hälsade välkomna samt öppnade mötet. 

2 Val av ordförande för mötet 
Leif Ekblom föreslogs och valdes. 

3 Anmälan om styrelsens val av sekreterare för mötet 
Sittande Anders Tingdal föreslogs och valdes. 

4 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 

5 Val av två justeringsmän att jämte mötesordförande 
justera protokollet och tillika vara rösträknare 

Inger Weylandt och Vivi-Ann Larsson valdes. 

6 Fråga om mötet blivit behörigen utlyst 
Stämman befanns behörigen utlyst. 

7 Årsberättelse med verksamhetsberättelse och ekonomisk 
redovisning 

Dokumenten redovisades kortfattat. 

8 Revisorernas berättelse 
Revisor Arne Ohlsson uppläste berättelsen som tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen för det 
gångna räkenskapsåret. 

9 Fastställande av årsberättelse 
Enligt p 7 redovisade dokument fastställdes. 

10 Fråga om ansvarsfrihet för 2011 års förvaltning 
Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 

11 Fastställande av verksamhetsplan 
Översiktlig verksamhetsplan med budget för 2012 redovisades och fastställdes. För dagen 
aktuellt detaljprogram för 2012 tillhandahölls i pappersform. Informationen om 
föreningsaktiviteterna (tid, plats mm) förtecknas annars rullande efter hand på föreningens 
hemsida. 
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Stämman uppmanade styrelsen att bättre eftersöka och utnyttja kommunala mfl bidrag till 
föreningsverksamheten. Styrelsen erkände viss underlåtenhet och lovade bättring. 

12 Beslut om antalet styrelseledamöter, -suppleanter samt 
mandatperiod 

Oförändrat: Utöver ordförande sex ledamöter på två år och tre suppleanter på ett år. 

13 Val av ordförande i kretsen, tillika i styrelsen för ett år 
På valberedningens förslag omvaldes Lars Liljenstolpe. 

14-15 Val av styrelseledamöter och –suppleanter 
Även i övrigt godkändes valberedningens förslag. Resultat enligt nedan. 
 

Ingegerd Borgström Ledamot Omval på två år 
Ingrid Karlsson Ledamot Omval på två år 
Olle Svedman Ledamot Omval på två år 
Björn Carlsson Ledamot (ett år kvar av mandatperioden) 
Anders Tingdal Ledamot (ett år kvar av mandatperioden) 
Jan-Olof Mattsson Ledamot (ett år kvar av mandatperioden) 
   
Christina Ahlberg Suppleant Nyval på ett år 
Johan Eklund Suppleant Omval på ett år 
Vivi-Ann Larsson Suppleant Omval på ett år 

 
För valberedningens goda arbete uttryckte stämman sin stora uppskattning. 

16 Val av två revisorer på ett år 
Börje Olsson (omval) och Arne Ohlsson (omval). 

17 Val av två revisorssuppleanter på ett år 
Tommy Leander (omval) och Eva Petré (omval).  

18 Val av valberedning på ett år 
Anders Pohlstrand har avsagt sig omval efter många års goda insatser. Sittande Elisabeth 
Gustafsson omvaldes. Namnförslag efter Anders P saknades varför stämman uppdrog till 
Elisabeth G att söka en efterträdare. Anders P kommer att avtackas senare genom ordförandes 
försorg på lämpligt sätt. 

19 Val av ombud till länsstämma och riksstämma samt 
suppleanter till dessa 

Årsstämman delegerade till styrelsen att besluta i dessa ärenden. 

20 Ärenden, som väckts genom motioner 
Inga. 
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21 Ärenden, som styrelsen förelägger mötet 
Inga. 

22 Övriga ärenden 
Inga. 

23 Mötets avslutande  
Mötesordförande tackade stämmodeltagarna för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 
 
 
 
Leif Ekblom 
Ordförande 
    Anders Tingdal 
    Sekreterare 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
 
Inger Weylandt   Vivi-Ann Larsson 


