
PROTOKOLL fört vid årsmöte 2017-02-23 på First Hotel

§ 1 Mötets öppnande
Föreningens ordförande Gunni-Ann Berggren öppnade årsmötet och hälsade ett 70-tal medlemmar 
välkomna.

§ 2 Val av ordförande för årsmötet
Till ordförande för årsmötet valdes Styrbjörn Gustavsson, ledamot av distriktsstyrelsen.

§ 3 Val av sekreterare för årsmötet
Till sekreterare för årsmötet valdes Ingvar Wramsmyr

§ 4 Val av justerare tillika rösträknare
Till justerare tillika rösträknare valdes Marianne Eriksson och Vivan Lönqvist.

§ 5 Mötets stadgeenliga utlysande
Kallelse till årsmötet har skett genom utsändning av vårprogram, annonsering i lokalpressen samt 
på föreningens hemsida. Årsmötet anser därmed att mötet har utlysts enligt stadgarna.

§ 6 Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning för årsmötet fastställdes.

§ 7 Styrelsens berättelse
Årsberättelsen för 2016 föredrogs, godkändes och lades till handlingarna.

§ 8 Ekonomisk berättelse
Balansräkning och resultaträkning för 2016 föredrogs, godkändes och lades till handlingarna. 

§ 9 Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen föredrogs, godkändes och lades till handlingarna.

§ 10 Styrelsens ansvarsfrihet
Då revisionen inte föranlett någon anmärkning beslöt årsmötet bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 
2016 års verksamhet och förvaltning.

§ 11 Budget 2017
Årsmötet fastställde styrelsen förslag till budget för 2017. 

§ 12 Årsavgift 2018
Årsmötet fastställde årsavgiften till oförändrat 200 kr per medlem.

§ 13 Antal styrelsemedlemmar för 2017
Årsmötet fastställde valberedningens förslag om oförändrat sju ledamöter utöver ordförande. 



§ 14 Val av ordförande för ett år.
Årsmötet omvalde Gunni-Ann Berggren för ett år.

§ 15 Val av styrelseledamöter för två år.
Årsmötet omvalde Ingvar Wramsmyr och Gunilla Wahlgren för en period av två år samt nyvalde 
Inge Björklund för samma period. .
Kvarståënde styrelseledamöter på ett år är Sture Prytz, Torsten Cairenius, Bertil Thomasson och 
Jarl Jönsson.

§ 16 Val av adjungerad ledamot för 2017
Årsmötet omvalde Arne Larsson till adjungerad ledamot på ett år.

§ 17 Val av revisorer för 2017
Årsmötet omvalde Tommy Danielsson och Lennart Håkansson till revisorer på ett år med Tommy 
Danielsson som sammankallande.
Årsmötet nyvalde Ingrid Larsson som ersättare.

§ 18 Val av ansvarig för hemsidan 2017
Årsmötet omvalde Arne Larsson som ansvarig.

§ 19 Information om ledamöter och ersättare i Kommunala Pensionärsrådet för 2017.
Årsmötet informerades om att Bertil Thomasson och Lisbeth Bengtsson tidigare har valts som 
ordinarie ledamöter under valperioden 2015-2018. Som ersättare under samma period har tidigare 
valts Stig Håkansson och Gertrud Åhman. 

§ 20 Val av ledamöter i boendegrupp för 2017
Årsmöte omvalde Bertil Thomasson, Jarl Jönsson och Torsten Cairenius som ledamöter för ett år 
med Bertil Thomasson som sammankallande.
Årsmötet nyvalde Stig Håkansson som ledamot för ett år.

§ 21 Val av ombud till distriktets årsmöte 2017
Årsmötet valde Gunni-Ann Berggren, Torsten Cairenius, Gunilla Wahlgren samt Lisbeth Bengtsson 
som ombud vid distriktets årsmöte. Som ersättare valdes Inge Björklund

§ 22 Val av program- och festkommitté inkl lotteriansvarig för 2017
Årsmötet omvalde  Ann-Mari Svensson, Inger Pihl och Alve Persson samt nyvalde Gunni-Ann 
Berggren, Ann-Marie och Lennart Mörngård till kommittén för ett år med Ann-Marie Mörngård  
som sammankallande. Som lotteri-ansvarig omvaldes Alve Persson. 

§ 23  Val av pressreferent för 2017
Årsmötet omvalde Ingvar Wramsmyr som pressreferent på ett år.

§ 24 Val av trafikansvarig för 2017
Årsmötet omvalde Lennart Mörngård som trafikansvarig på ett år.

§ 25 Val av studieansvarig för 2017
Årsmötet omvalde Sture Prytz som studieansvarig på ett år.

§ 26 Val av friskvårdsansvarig inkl syn och hörsel för 2017
Årsmötet omvalde Kerstin Andreasson som friskvårdsansvarig för ett år.



§ 27 Val av reseledare för 2017
Årsmötet omvalde Ann-Marie och Lennart Mörngård som reseledare på ett år.

§ 28 Val av valberedning för 2017
Årsmötet omvalde Tommy Danielsson, Birgitta Kindvall och Alve Persson för ett år med Tommy 
Danielsson som sammankallande.

§ 29 Ersättning för omkostnader för 2017
Årsmötet beslutade om ersättning med 900 kr till vardera ordförande, kassör inkl ansvarig för 
medlemsregister och försäkringsfrågor, vice kassör, sekreterare samt ansvarig för hemsidan. 
Årsmötet beslutade vidare om ersättning med 400 kr till vice ordförande samt mer 300 kr till övriga 
ledamöter i styrelsen.

§ 30 Inkomna motioner
Årsmötet hade inga motioner att behandla.

§ 31 Övriga ärenden
Årsmötets ordförande Styrbjörn Gustavsson informerade om de förseningar som äger rum vad avser
det nya medlems-registret samt den nya hemsidan. Han kunde inte meddela tidpunkt när problemen 
är slutgiltigt lösta. 
Styrbjörn Gustavsson informerade också om den sommarfest som äger rum den 16 augusti. . 
Föreningens ordförande Gunni-Ann Berggren framförde ett tack till styrelsen, till funktionärer samt 
till medlemmar som deltar i föreningens olika verksamheter. 
Föreningens vice ordförande Sture Prytz framförde ett tack till Gunni-Ann Bergren som ännu ett år 
ställer sig till förfogande.
Gunni-Ann Berggren framförde ett tack till Styrbjörn Gustavsson för hans medverkan på årsmötet.

§ 32 Årsmötet avslutas
Gunni-Ann Berggren avslutade årsmötet och hälsade alla välkomna till föreningens olika aktiviteter
senare under året.

Ingvar Wramsmyr Styrbjörn Gustavsson
sekreterare ordförande

Marianne Eriksson Vivan Lönqvist
justerare justerare


