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Protokoll  Årsmöte   2020 - 02 - 14 

 Mötets öppnande 
Ordförande Claes Meijer hälsar medlemmarna välkomna och förklarar mötet 
för öppnat. 
 
§  1. Val av mötesordförande och sekreterare 
Årsmötet beslutar att välja Inger Nyrell att leda årsmötet och Monica Jönsson 
som sekreterare för mötet. 
 
§  2. Val av två personer att jämte mötesordföranden justera årsmötets 

protokoll. 
Årsmötet beslutar att välja Per Nilsson och Stefan Berlin att justera 
årsmötesprotokollet. 
 
§  3. Fastställande av dagordningen 
Föreslagen dagordning fastställes av årsmötet. Alla årsmöteshandlingar 
förevisas via dator, projektor och duk. Handlingarna kan om så önskas erhållas i 
efterhand via e-mail eller i pappersformat. 
 
§  4. Fastställande av röstlängd 
Årsmötet godkänner att aktuellt medlemsregister utgör röstlängd. 
31 deltagande medlemmar. 
 
§  5. Godkännande av kallelse 
Årsmötet godkänner att kallelse är utskickad, respektive lämnad, i enlighet med 
det stadgarna föreskriver. 
 
§  6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse – 2019 
Leif Nyrell presenterar verksamhetsberättelsen och Bertil Ericsson den 
ekonomiska berättelsen. 
 

Årsmötet beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen och den ekonomiska 
berättelsen. 
 
§  7. Revisorernas berättelse 
Hans-Åke Jönsson läser revisorernas (Hans-Åke Jönsson och Camilla Rosqvist-
Lindblom) berättelse. 
 

Årsmötet godkänner revisorernas berättelse. 
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§  8. Fastställande av balansräkning samt disposition av årets resultat 
Kassör Bertil Ericsson föredrog resultat- och balansräkning.  
 

Årsmötet fastställer resultat- och balansräkning och att årets resultat överförs i 
ny räkning. 
 
§ 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Årsmötet beslutar i enlighet med förslag från revisorerna, att bevilja styrelsen 
ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
 
§ 10. Förslag till budget och verksamhetsplan Budget för 2020 
Kassör Bertil Ericsson presenterar budgeten för 2020 och 
Claes Meijer presenterar verksamhetsplanen för 2020. 
Kort diskussion om framtida kostnader för värmesystemet. 
 

Årsmötet beslutar att godkänna budgeten och verksamhetsplanen för 2020. 
 
§ 11.     Beslut om 

a) antal ledamöter i styrelsen och antal ersättare 
Årsmötet beslutar enligt förslag att föreningens styrelse utöver 
ordförande ska ha 6 ledamöter och 3 ersättare. 
 

b) mandatperiod 
Årsmötet beslutar enligt förslag att mandatperioden för ordförande är 1 
år, för ledamöter 2 år och ersättare 1 år. 

 

c) ev ersättning till styrelse 
Årsmötet beslutar att ingen ersättning utgår till styrelsen. 

 
§ 12.     Val av ordförande i föreningen  
Valberedningen föreslår att Claes Meijer ska väljas till ordförande för år 2020. 
 

Årsmötet beslutar att välja Claes Meijer till ordförande för år 2020. 
 
§ 13.     Val av övriga styrelseledamöter samt ersättare  
Arne Andersson avgår ur styrelsen på egen begäran. 
 

Dessa ledamöter är valda på ytterligare 1 år (till årsmötet 2021);  
 

- Bertil Ericsson  
- Inga-Britt Jönsson 
- Leif Nyrell 
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Valberedningen föredrar förslag på ledamöter; 
- Bengt Tufvesson  – omval – 2 år 
- Monica Jönsson  – omval – 2 år 
- Jörgen Persson – ersätter Arne Andersson – 2 år 
 

Och ersättare; 
- Malin Ekenmo  – omval – 1 år 
- Håkan Bergström  – omval – 1 år 
- Vakant plats 

 

Årsmötet beslutar att välja ovanstående som styrelseledamöter och ersättare. 
  
§ 14. Val av revisorer och ersättare 
Valberedningen föreslår omval av Hans-Åke Jönsson och Camilla Rosqvist-
Lindblom som ordinarie revisorer, samt Gabrielle Scott och Lars Svenstrup som 
ersättare. Samtliga på 1 år. 
 

Årsmötet beslutar att bifalla valberedningens förslag. 
 
§ 15.  Val av valberedning. 
Årsmötet beslutar att ånyo välja Rickard Forsell och Kenneth Rafstedt till 
valberedningen. Dessutom lämnas en vakant plats till valberedningens 
förfogande.  Rickard Forsell är sammankallande. 
 
§ 16.  Beslut om ev regler och belopp för nästkommande års medlemsavgift 

och lokalhyror. 
Styrelsen föreslår oförändrade medlemsavgifter för 2021. Dessa är: 

a) 150 kr per enskild medlem 
b) 300 kr per familj 
c) 500 kr per förening 

 

Årsmötet beslutar i enlighet med förslaget från styrelsen. 
 
Lokalhyror 
Årsmötet beslutar i enlighet med förslag från styrelsen att fastställa 
oförändrade lokalhyror för 2021, med tillägget att styrelsen har tillåtelse att 
korrigera hyrorna för 2021 om el/oljepriserna ökar drastiskt. 
Dessa är; 

a) 600 kr för medlem i festlokal nb. med kök 
b) 1 000 kr för icke medlem i festlokal nb med kök 
c) 250 kr för medlem i lokal på övervåning 
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d) 500 kr för icke medlem i lokal på övervåning 
e) 500 kr per förening och år (medlemsavgift), lokalhyra enligt tidigare 

fastställd praxis, 20 tillfällen för 0 kr och därefter 50 kr/gång 
 
§ 17. Förslag från styrelsen och ändring/uppdatering av föreningens stadgar 
Bengt Tufvesson föredrar förslag till ändring/uppdatering av föreningens 
stadgar. Detta måste ske på 2 årsmöten eller en extra stämma. 
 

Årsmötet beslutar att godkänna de nya stadgarna detta årsmöte och ta det 
slutgiltiga beslutet på årsmötet 2021. 
 
§ 18.  Skriftligt inlämnade motioner från medlemmarna 
Inga motioner har inkommit. 
  
§ 19. Vi årsmötet väckta frågor 
Inga frågor ställdes. 
 

Årsmötets avslutande 
Inger Nyrell tackar mötesdeltagarna för visat intresse och förklarar mötet för 
avslutat och tackas för sin insats som ordförande. Ordförande Claes Meijer 
tackar Lars Andersson och Arne Andersson med en gåva, för deras fina arbete i 
styrelsen. Dessutom tackar vi Bertil Ericsson med sedvanlig gåva, för hans 
utomordentliga arbetsinsats med puben under det gångna året. 

 
 
Justeras: 2020 –  
 
 
 
Per Nilsson    Stefan Berlin                     
   
 
 
 

Monica Jönsson, sekreterare  Inger Nyrell, årsmötesordförande 

 

 

 
 


