Protokoll fört vid årsmöte med Föreningen Ångslupen Munters Vänner
Broby Grindstuga 2018-04-07
Närvarande enligt förteckning.
§1

Årsmötets öppnande
Styrelsens ordförande Per-Ivan Andersson hälsade deltagarna välkomna och
förklarade årsmötet öppnat.

§2

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
Förteckning upprättades av kassör Gunnar Enderlein. 27 medlemmar var
närvarande.

§3

Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande för årsmötet valdes Josefin Johansson och till sekreterare Eva
Mellström.

§4

Val av en justerare tillika rösträknare
Till justerare och rösträknare utsågs Göran Malm.

§5

Fråga om kallelse till årsmötet skett på behörigt sätt
Kallelse har utgått per e-post och brev samt har funnits på hemsidan.
Kallelserna har skickats ut den 28/2. Mötet tillstyrkte att medlemmarna
behörigen kallats.

§6

Godkännande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.

§7

Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut för 2017
Ordförande Per-Ivan Andersson presenterade verksamhetsberättelsen och
bokslutet för 2017. Verksamhetsberättelsen och bokslutet godkändes.

§8

Revisionsberättelse
Hans Sköld föredrog revisionsberättelsen och rekommenderade årsmötet att
bevilja styrelsemedlemmarna ansvarsfrihet.

§9

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsens medlemmar beviljades ansvarsfrihet.

§ 10

Val av ordförande
Till ordförande på ett år valdes enhälligt Leif Andersson.

§ 11

Val av styrelseledamöter
För en tid av två år valdes:


Eva Mellström



Gunnar Enderlein (omval)



Lasse Hoffman

(nyval)

(omval)

För en tid av ett år valdes:


Rolf Eriksson

(nyval)

Ett år kvar har:

§ 12

•

Vilhelm Kock

•

Anders Forssman

Val av en revisor
Revisor för två år

Hans Sköld (omval)

Ett år kvar har:
Lena Kihlberg

•
§ 13

Val av valberedning varav en sammankallande
För en tid av två år valdes
•

Inger Sköld, sammankallande (omval)

•

Sven Hermelin (nyval)

Ett år kvar har
•
§ 14

Britta Berggren

Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2018
Ordförande Per-Ivan Andersson presenterade verksamhetsplan och budget för
2018. Båda godkändes enhälligt.

§ 15

Fastställande av medlemsavgift för 2019
Medlemsavgiften fastställdes oförändrad till 200 kronor per medlem respektive
300 kr för familj och företag. Familj räknas som två medlemmar.

§ 16

Övriga frågor.

§ 17

Avslutning
Josefin Johansson tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Josefin Johansson

Eva Mellström

Ordförande

Sekreterare

Justeras:

Göran Malm

