JÖNKÖPINGS NÄMNDEMANNAFÖRENING
Protokoll fört vid årsmöte
den 13 mars 2019 kl.17.30 å City Hotel, Jönköping.
Kvällens gäst: Förbundsordförande Linda von Beetzen.

1. Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Gerd Pettersson som hälsade välkommen.
2. Val av ordförande, sekreterare och justerare för årsmötet
Mötet beslutade välja
- Rolf Lind till ordförande för årsmötet
- Arne Olofsson till sekreterare för årsmötet
- Hans Larsson och Maj-Lis Wibring till justerare för årsmötet.
3. Fråga om mötet behörigen utlysts
Kallelse hade sänts ut mer än två veckor före mötet som stadgarna anger. Mötet
beslutade att årsmötet behörigen utlysts. Vid upprop noterades 33 närvarande
medlemmar.
4. Godkännande av dagordningen
Mötet beslutade fastställa utsänt förslag till dagordning.
5. Verksamhetsberättelse 2018
Verksamhetsberättelsen var utsänd i samband med kallelsen till mötet. Mötet beslutade
att godkänna och lägga berättelsen till handlingarna, bil 1.
6. Kassaredogörelse 2018
Kassören Anders Källner kommenterade föreningens intäkter och kostnader under året
varefter mötet beslutade att godkänna redogörelsen och lägga den till handlingarna, bil 2.
7. Revisorernas berättelse – beslut om årets resultat
a) Revisor Bo Sköld föredrog revisorernas berättelse varefter mötet beslutade att lägga
berättelsen till handlingarna, bil 3.
b) Mötet beslutade vidare att fastställa resultat och balansräkning enligt bil 2,
samt att resultatet 11643 kr balanseras i ny räkning.
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8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Efter att revisionsberättelsen föredragits beslutade mötet enligt revisorernas förslag att
bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
9. Val av ordförande för föreningen
Mötet beslutade att omvälja Gerd Pettersson till ordförande för 1 år.
10. Val av styrelse i övrigt jämte suppleanter
Mötet beslutade att välja
ord ledamöter:
2 år
Inga-May Klasson, omval
Karin Malmborg Göransson, omval
Rozita Edfeldt, nyval
suppleanter:

1 år

Mariann Nilsson, omval
Sarmad Yousif, omval
Anna-Lena Wibring, omval

11. Val av två revisorer jämte suppleanter
Mötet beslutade att välja
ordinarie:
1 år
Bo Sköld, omval
Maria Lindell-Westmar, omval
suppleanter:

1 år

Dorya Gustavsson, omval
Pär Boman, omval

12. Val av valberedning
Mötet beslutade att välja Anders Forssblad, omval, Lars Stråth och Anita Winberg, nyval
med Lars Stråth som sammankallande.
13. Fastställande av medlemsavgift för 2020
Styrelsen föreslog att medlemsavgiften för 2020 skall vara oförändrad 225 kr.
Mötet beslutade enligt förslaget.
14. Rapporter från styrelsen
Ordförande Gerd Pettersson informerade om att nästa aktivitet blir studiebesök på den 10
maj på Visingsö

15. Övriga frågor
Fanns inga.
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16. Årsmötet avslutas
Årsmötet avslutades kl 18.05 av Rolf Lind varefter Gerd Pettersson tackade för
förtroendet att få leda föreningen det kommande året samt överlämnade blommor och
present till Arne Olofsson som lämnat styrelsen.

Vid protokollet

Mötesordförande

Arne Olofsson

Rolf Lind

Justeras den

Justeras den

Hans Larsson

Maj-Lis Wibring

Efter mötesförhandlingarna bjöd föreningen deltagarna på en enklare måltid och därefter
informerade förbundsordförande Linda von Beetzen om aktuella förbundsfrågor.
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