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Protokoll fiirt vid irsmtite
den25mars2015kI.17.00
6Immanuelskyrkan
J<inkdping.
Giist vid firsmiitet: Ake Johansson

1 . Miitets iippnande
M<itetrippnadesav ordftirandeTuovi Ingemansonsom htilsadeviilkommen.

2. Val av ordfiirande, sekreterare och justerare fiir irsmiitet
Mdtet beslutadevdlja
- Ake Johanssontill ordfcirandeftir Arsmritet
- Arne Olofsson till sekreteraref<ir Arsmritet
- Gunilla Warchalfowski och Rosita Edfeldt tilljusterare ftir 6rsm<itet.
a
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Friga om miitet behiirigen utlysts
Kallelse hade siints ut ca tre veckor innan irsmritet till alla niimndemtini liinet samt till
medlemmar bosattai och utanfor utanf'drliinet. M6tet beslutade att irsmdtet behorisen
utlysts.

4 . Godkiinnande av dagordningen
Mcitet beslutade godkiinna det utsiindafrirslagettill dagordning.

5 . Verksamhetsberlittelse 2014
Verksamhetsberiittelsen
var utsiind och mdtet beslutade attlagga ber?ittelsentill
handlingarna.
6. Kassaredogiirelse2014
KassdrenKjell Krantz kommenteradeftireningensintiikter och kostnaderunder 6ret
varefter mdtet beslutade att godkiinna redogcirelsen.

7. Revisorernasberiittelse - beslut om irets resultat
Motesordftirandeftiredrog revisorernasbertittelsevarefter miitet beslutade att l6gga
beriittelsentill handlingarnasamt att resultatet-22 852 kr balanserasi ny riikning.

8 . F'riga om ansvarsfrihet fiir styrelsen
Efter att revisionsberiittelsenuppliists beslutade mritet att bevilja styrelsenansvarsfrihet
ftlr verksamhetsfiret2014.
9. Val av ordfiirande fiir fiireningen
Motet beslutadeatt viilia Joost Kramer till ordforandeftir I &r.
10. Val av styrelsei iivrigt jiimte suppleanter

ftir I 5r ScirenMagnussonoch Inga.May Klasson
suppleanter:

ftir I ir Mariann Nilsson, Karin Rappe
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11.Val av tvi revisorerjiimte suppleanter
Motet beslutadeviilja Bo Sk0ld och Maria Lindell-Westmarsom revisorerftir I 6r samt
for 1 6r.
Magnus Carlestavoch Dorya Gustavssonsom revisorssuppleant
12.Yal av valberedning
Mritet beslutadeomviilja Per-OlaGustafssonoch SuwanneeWilhelmssonmed Per-Ola
Gustafssonsom sammankallande.
13.Fastst:illandeav medlemsavgiftftir 2016
Styrelsenf-oreslogatt medlemsavgiftenf'or 2016 skall vara ofortindrad225 kr.
M<itetbeslutadeenligt forslaget.
14. Rapport frfln styrelsen
I ir hiller riksftirbundetkongressden 9 - l0 rnaj i Orebro.Vir lorening har ett ornbud.
Deltagaravgifteniir 1000kr. Arsmotet beslutar att JoostKramer skall vara fdreningens
representant.
15.dvriga frflgor
Anmiildes inga.
16.Arsmiitet avslutas
Innan mritet avslutadesframfrirde Joost Kramer ett tack och riverliimnadeen blomma till
dem som liimnat uppdrag inom fcjreningeni och med Arsmcitet:Tuovi Ingemanson,
Kjell Krantz, Asa Liborn, ThomasCarlssonoch Brit-Inger Oskarsson.
JoostKramer som tackadeflor
Arsmdtet avslutadeskl 17.35av nyvaldeordf'cirande
ftirtroendet att fi leda ftireningen framover.
Efter firsmritesftjrhandlingarnabjod fdreningen de niirvarandeca 25 medlemmarnapi llittare
frirtiiring.
Dlirefter hcillAnnika Ostbergen uppskattadloreliisningtill vilken medlemmari BOJ och
(medlemmari Riksftirbundet)inbjudits.Som
niirliggandeniimndemannaforeningar
moderatorfungeradeMats Ottosson.
Totalt samladef<ireliisninsen
ca 45 fihrirare.Kviillen avslutadeskl 20.30
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