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§1. Mötets öppnande 

Karin Stenhalm hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat 

§2. Godkännande avdagordningen 

Årsmötet beslutade att godkänna dagordningen. 

§3. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt 

Årsmötet beslutade att årsmötet utlysts på rätt sätt. 

§4. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 

Karin Stenhalm valdes till ordförande för mötet. Ulf Inger valdes att vara sekreterare för mötet. 

§5 . Val av justerare och rösträknare för mötet 

Årsmötet beslutade att välja Torsten Andersson och Olle Nestenius till protokolljusterare och 

rösträ kna re . 

§6. Presentation av verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2015 

Verksamhetsberättelse för år 2015 presenterades för årsmötet. Verksamhetsberättelsen godkändes 

och lades till handlingarna. 

§7. Fastställande av balans- och resultaträkning för verksamhetsåret 2015 

Balans- och resultaträkningen för verksamhetsåret 2015 presenterades för årsmötet. Årsmötet 

förklarar balans- och resultaträkningen godkänd och lägger dessa till handlingarna. 

§8. Föredragande av revisorns rapport. 

Revisionsberättelsen föredrogs och godkändes av årsmötet. 

§9. Disposition av det gångna årets resultat 

Årets resultat överföres i ny räkning till år 2016. 

§10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 

§11. Fastställande av medlemsavgift 

Årsavgiften fastställdes till 50 kr för år 2016 

§12. Val av ordförande för verksamhetsåret 2016 

Karin Stenhalm valdes till ordförande för föreningen (omval) 

§13. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter för verksamhetsåret 2016 

Årsmötet valde Per Wiik, Ulf Inger och Olle Nestenius till ledamöter i styrelsen . 

§14. Val av revisor för verksamhetsåret 2016 

Årsmötet valde Thord Kristiansson till revisor. 



§15. Val av valberedning för kommande verksamhetsåret 

Årsmötet beslutade välja Magnus Henningsson att ingå i valberedningen. Någon ytterligare medlem i 

valberedningen kunde inte väljas på årsmötet. Styrelsen håller frågan under uppsikt. 

§16. Styrelsens förslag till årsmötet 

Styrelsen hade inga förslag till årsmötet 

§17. Motioner från medlemmarna 

Inga motioner från medlemmarna förelåg 

§18. Övriga frågor 

Inga övriga frågor förelåg 

§19. Mötets avslutande 

Karin Stenhalm tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

Karin Stenhalm 
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Torsten Andersson Olle Nestenius 


