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Protokoll ftirt vid irsmiite
den i9 mars2012 kI.18.30i restaurangGuverndren,Jonkoping.
Mdtet inleddesmed att HelenaBouveng,tidigare ledamoti justitieutskottet,informeradeom
aktuella frigor frin regering och riksdag.
Innan irsmiitet bjod loreningende niirvarandemedlemmarnapi lafiarefortaring.
l. Miitets iippnande
Motet dppnadesav ordforandeBjorn Sandwallsom hllsade vlilkommen.
2. Val av ordfiirande, sekreterare och justerare ftir irsmiitet
M6tet beslutadeviilja
- Gunnar Sibbmark till ordflorandefor irsmotet
- Arne Olofsson till sekreterarefor irsmotet
- AndersForssbladoch Gerd Petterssontill iusterarefor Srsmotet
3. Friga om miitet behiirigen utlysts
Motet beslutadeatt [rsm6tet behdrigenutlysts.
4. Godkdnnandeav dagordningen
M6tet beslutadegodkflnna det utsiindaforslagettill dagordning.
2011
5. Verksamhetsber6ttelse
var utsiindoch motet beslutade attldggaberiittelsentill
Verksamhetsberiittelsen
i:
handlingarna.
6. Kassaredogiirelse
2011
KassdrenKjell Krantz kommenteradefbreningensintiikter och kostnaderunder iret
vareftermdtetbeslutadeatt godkflnna redogdrelsen,
7. Revisorernasberf,ttelse- beslut om flrets resultat
Ordlorande lAsteupp revisorernasberiittelsefor verksamhetsiretvarefter mdtet beslutade
att godkiinnaberiittelsen.
8. Friga om ansvarsfrihet fiir styrelsen
Efter att revisionsberiittelsen
upplastsbeslutademdtet att bevilja styrelsenansvarsfrihet
for verksamhetsfrret
201I.
9. Val av ordfiirande ftir ftireningen
Mdtet beslutade attvaljaBjorn Sandwalltill ordforandefor I flr.
10. Val av styrelsei iivrigt jiimte suppleanter
Motet beslutade att vdila
ordinarie ledamiiter fhr 2 hr: Inga-Maj Eleholt, Kjell Krantz och ThomasCarlsson

ordinarieledamotI flr: AndersForssblad
suppleanterfar 2 ir: EvaAstrdmochAsaLiborn

rw

ll. Val av tvfl revisorerjiimte suppleanter
Mdtet beslutadeviilja Bo Sk6ld och Maria Lindell-Westmarsom revisorer ftir I ir samt
Kent Arphult som revisorssuppleant.
12.Yal av valberedning
Mdtet beslutadeomviilja Hikan Svenningsson,
Per Ola Gustafssonoch Mats Lindblad
till valberedningmed Hikan Svenningssonsom sammankallande.
13.Faststillande av medlemsavgiftftir 2013
Styrelsenforeslogatt medlemsavgiftenfor 2013 skulle vara oforiindrad225kr.
Mdtet beslutadeenligt forslaget.
14. Fiirslag frfln styrelsen
a) resereglementeFrin styrelsenforelig furslagtill resereglemente,
sebilaga I
M6tet beslutadeenligt lorslagetsamt att iiven betalaparkeringsavgifti fdrekommande
fall.
b) fiireningens talesmiin vid olika domstolar. Styrelsenforeslog att maninom styrelsen
skall utse foreningenstalesmirnvid de olika domstolarnainom foreningens
verksamhetsomride.Motet beslutadeenligt lorslaget.
15. Ovriga frigor
Arne Olofssoninformeradeom att Tingsriittenbett om att fb ut informationom tvfl
problem.
1. Plombering pfl niidhandtag vid utgflngarharbrutits med larm som loljd
2. Antalet flterbud till ordinarie ting har okat kraftigt p6 senaretid.
Vad giiller den senarefrfigansi har den aktualiseratsi styrelsenoch styrelsenavseratt ta
kontakt med Tingsritten. Medlemmar med synpunkter/fdrslaguppmanaskontakta
styrelsensnarast.
Bjorn Sandwall framforde foreningenstack till Birgitta Gustafssonmed anledning av att
hon lamnar styrelsen.
16.Arsmiitet avslutas
Arsmotet avslutadesav ordfrrande Gunnar Sibbmark.
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Dagordning - Punkt 14 a -RESEREGLEMENTE
PRINCIPBESLUT
- Reseersiittningtill medlemmar som deltar i konferenser, seminarium,
utbildningsdagar och studieresor anordnade av fiireningen, samt andra arrangiirer
anslutna till Niimndemiinnens Riksftirbund.
Vid styrelsens
sammantriide
30januari2012uppdrogs
6tBirgittaGustafsson,
aktivitetsansvarig
och
Kjell Krantz,kassOr
atttill niistasammantriide
inkomma
medft)rslagsomdiskussionsunderlag
och
vidare for beslut till ftireningens 6rsm0te 19 mars 2012 omreseerstittningtill medlemmar som deltar i
ovanstiende aktiviteter anordnade av ftireningen eller annan arrangdr.
Resekostnadenstyp och omfattning
Reseersiittning utgir om aktiviteten hfllls utanftir den kommun som niimndemannen bor i.
Ersiittningen utgflr fr6n bostaden.
Samikning till upptagningsplatseni de fall det tir m6jligt.
Ersiittning enligt kollektivtrafikens taxa, respektive bilersiiuning om 18,50 kronor/mil, dvs. Itiljer den
skattebefriadestatliga ersiitbringen.

Reseersiittningtill styrelsensledamiiter vid sammantriide
Sty'elsensledamOter
btir ocks8ersAftas
ftir resekostnader
till sammantrade
enlietovan.
Jdnk0ping2012-02-21

STYRELSEN

REVISIONSBERATTEL$E

rSkenskaperna
utseddaatt granskairsredovisningen,
Undertecknade,
N5mndemannaforening,
inom
J6nk6pings
forvaltning
samtstyrelsens
2f11 A1A1*2A11 12 31,f&r hfrrmedavge
avseenderikenskaps6ret
berdttelseenligtnedan.
Revisionhargjortsav perioden2A1101 01 - 2A1112 31.
Revisioneniir gjordenligtgod revisiCInssed.
lnkomsteroch utgifteriir styrktamedverifikationer
Aretsinkomsterutgdrkronor59 2S0:-och utgifterkronor 25 151,?5.
uppgir till krcnor34 A48,75.
AretsOverskott
per 2011 1231kronor81 966,06.
KassabehAllning
Dd vi i ovrigtej funnitanledningtill anmdrkningtillstyrkervi
faststdllessamt
Att balans-och resultatr€ikningen
f6r rdkenskapsAret.
Att styrelsenstedamoterbeviljasansvarsfrihet
Haboden I mars2412

/"--'-

'--3u&;';
Bo Skold

