
 
 
Årsmöte  
Måndag 28 februari 2011, kl 19, Vuxenskolan, Litsvägen 22  
 

Dagordning för årsmöte (enligt stadgarna)  
 

§  1    Årsmötets öppnande  
Föreningens ordförande Ann-Margret Ahlin hälsade välkommen och förklarade årsmötet 
öppnat. 
 

§  2    Godkännande av dagordning 
Den utsända dagordningen godkändes.  
 

§  3    Val av mötesordförande  
Att leda årsmötesförhandlingarna valdes Ann-Margret Ahlin.  
 

§  4    Val av mötessekreterare 
Att skriva årsmötesprotokoll valdes Gunilla Nilsson Edler.  
 

§  5    Val av två justerare tillika rösträknare 
Valdes Inger Broman och Kerstin Ellert.  
 

§  6    Fastställande av röstlängd 
Röstlängd med tio medlemmars namn fastställdes. Bilaga 1. 
Därutöver fanns två förhoppningsvis presumtiva medlemmar närvarande.   
 

§  7    Fråga om årsmötet utlysts i rätt ordning 
Mötets utlysande godkändes.  
 

§  8    Styrelsens årsredovisning för år 2010 
Styrelsens årsredovisning redovisades, både textdelen och resultat- och balansräkning.  
Varefter den lades till handlingarna. 
 

§  9    Revisorernas berättelse för år 2010 
Revisorernas berättelse lästes av revisor Kerstin Ellert. Varefter den lades till handlingarna. 
 

§ 10   Fastställande av resultat- och balansräkning 
Resultat- och balansräkning fastställdes.  
 

§ 11   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Mötet beslutade att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.  
 

§ 12   Fastställande av ev. arvoden 
Mötet beslutade att förtroendevalda i föreningen ej erhåller arvoden.  
 
 



§ 13   Fastställande av antal styrelseledamöter (3, 5, 7 eller 9 ledamöter totalt)  
Mötet beslutade att styrelsen skall bestå av 5 ledamöter under den kommande 
verksamhetsperioden.  
 
§ 14   Val av ordförande i föreningen för ett år 
Eftersom ingen är villig att väljas till ordförande så lämnades uppdraget till styrelsen att 
organisera och fördela arbetet inom sig.  
 
§ 15   Val av övriga styrelseledamöter för två år 
Ann-Margret Ahlin, Eva Eklund och Gunilla Nilsson Edler väljs till ledamöter på två år.  
Inger Jonasson och Eva-Märta Pålsson har ett år kvar av sin mandatperiod.  
 
§ 16   Val av två revisorer och en revisorsersättare för ett år 
Kerstin Eller och Eva Sundin väljs till revisorer och Sonja Hestner väljs till revisorsersättare 
för ett år.  
 
§ 17   Val av valberedning för ett år, med beslut om sammankallande 
Eivor Comén och Inger Broman väljs till valberedning, med Eivor som sammankallande.  
 
§ 18   Fastställande av årsavgift för medlem och stödmedlem för år 2012 
Mötet förslår oförändrad avgift, dvs 150 kr för medlem och 150 kr eller valfri högre avgift för 
stödmedlem.  
 
§ 19   Fastställande av verksamhetsplan och budget för år 2011 
Styrelsen redogjorde muntligt för kommande aktiviteter och intentionerna med ekonomin är 
att öka intäkterna genom att värva fler medlemmar, samt fatta kloka beslut om kostnader.  
 
§ 20   Ärenden som av styrelse, medlemsmöte eller medlem föranmälts till årsmötet 
Inga ärenden har inkommit. 
 
§ 21   Övriga frågor för information 
Inga övriga frågor fanns anmälda.  
 
§ 22   Årsmötets avslutande 
Mötesordförande Ann-Margret Ahlin förklarade årsmötet avslutat.   
 
 
 
Ann-Margret Ahlin   Gunilla Nilsson Edler 
Mötesordförande   Mötessekreterare  
 
 
 
Inger Broman   Kerstin Ellert  
Justerare   Justerare 
 
 
Därefter bjöds på fika och härlig pianomusik .  


