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2.

Årsmötet öppnades av ordföranden Thomas Laurin som hälsade alla välkomna.

a.
b
c.

Till ordförande för årsmötet valdes Lars-Göron Persson, som tackade för förtroendet.
Till sekreterare för årsmötet valdes Eri Larsson.
Tilljusterare av dagens protokoll och tillika rösträknare valdes Christina Olofsson
och Claes Kvist.
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:.

Fastställande av röstlängd. Beslöt årsmötet att uppskjuta fastställandet av röstlängd tills

eventuell votering begärs.
S

4.

I 5.

Kallelsen godkändes och ansågs utsänd i stadgeenlig ordning.
Dagordningen fastställdes'

5

O.

lnga förslag eller framställningar fanns från styrelsen.

S

Z.

Verksamhetsberättelsen för 2At6 godkändes samt lades till handlingarna.

5

A.

Redovisning och genomgång av resultat och balansräkning fÖr 2016.
Resultaträkningen visar ett överskott på kronor 27 255 och balansräkningen omsluter

kronor 254352.
Årsmötet beslutade att fastställa resultat -och balansräkning samt överföra årets
överskott till nY räkning.
S

9.

Kassören läste upp revisionsberättelsen för 2016 som godkändes av årsmötet som även
bevi ljade styre lsen a nsva rsfrihet för ve rksa m hetså ret 2015.

5

10.

Budgeten för2O1-7 godkändes.

S

11.

Beslöt årsmötet att medlemsavgiften för år 2018 behålls med 200 kronor och för
familjemedlem med samma adress 100 kronor'

S

12.

Beslöt årsmötet att antalet styrelseledamöter skall vara oförändrat åtta personer plus

ordförande.

valdes:

S

13.

Tillordförande

S

14.

Till styrelseledamöter valdes Anita Larsson

Thomos Lourin

Sonia Mönssan
Christino NYgren

omvall år
omvol2 år
amval2 år
omvol2 år

Linda Kvist
Helene Brågård
lnger Kylefors
Eri Lorsson
Olle Svetoft

s 1s.

s 16.

Mats Johonsson
Börje Stolt
Till revisorssuppleant valdes Lennart Cegrell

Till revisorer valdes

Till valberedningen valdes

omval2 år
kvarstår 7 år

kvarstår 7 år
kvarstår 7 år
kvorstår 1 år
omval 7 år
omval 1år

omvalT år

Ronny Johanssan
Anneli Pålsson

Styrelsens representant som också är
sammankallande, utses av styrelsen.

I

L7.

5 18.

lnga motioner var inkomna till årsmötet.
Övriga frågor
nya jourhavandeThomas Laurin svarade att i höstas hölls en utbildning för alla jourhavande. Det finns också
instruktioner som alla har fått ta del av.
En medlem efterlyste mer information

till

Lars-Göran persson tackade för visat intresse samt överlämnade ordförandeklubban till
Thomas Laurin.
Föreningen tackade Lars-Göran Persson med en flaska vin för ett väl genomfört årsmöte'

s 1e.

Thomas Laurin förklarade därefter årsmötet avslutat.

Helsingborg den 14 mars 2017
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Eri Larsson

Lars-Göran Persson

Sekreterare
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