
Borås 3:an    

 

PROTOKOLL  

 

Årsmöte 2019 

2019-02-05 

Plats: Ribbingsgården, Borås 

 

Omfattning §§ 1-23 

 
Närvarande: 71 medlemmar. 
 
 

§ 1 Årsmötet öppnas 
Ordförande Ann-Christin Johansson hälsade alla välkomna till årsmötet och förklarade 
mötet öppnat. 

 
§ 2 Mötesfunktionärer 
Årsmötet beslutade 
att välja Leif Olofsson till ordförande och Kent Gustavsson som sekreterare för årsmötet. 
 

§ 3 Protokolljusterare 
Årsmötet beslutade 
att välja Anne-Maj Långerud och Håkan Thorstenson att justera dagens protokoll. 
 

§ 4 Kallelsen 
Årsmötet beslutade 
att godkänna kallelsen till årsmötet skett i behörig ordning. 

 
§ 5 Föredragningslistan 
Årsmötet beslutade  
att godkänna föredragningslistan. 

 
§ 6 Verksamhetsberättelse/årsredovisning  
Styrelsens verksamhetsberättelse var utsänd och därmed föredragen. 

Mötesordförande redogjorde för resultat och balansräkningen. 

Balanserad vinst       78 660 

Årets vinst       11 110     

Totalt     118 459 

Årsmötet beslutade  

att godkänna årsredovisningen och lägga den till handlingarna. 

att vinstmedlen överförs i ny räkning. 

 
§ 7 Revisorernas berättelse 
Revisorernas berättelse lästes upp av Bo Gamalielsson. 

Årsmötet beslutade  

att godkänna berättelsen 

 
§ 8 Resultat och balansräkning 
Årsmötet beslutade 
att godkänna resultat och balansräkningen 



 
§ 9 Ansvarsfrihet 
Årsmötet beslutade  
att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 
 

§ 10 Ersättningar 
Årsmötet beslutade  
att på valberedningens förslag avsätta 10 000 kr som styrelsen får fördela som 
kostnadsersättning till berörda funktionärer.  

 
§ 11 Motioner 
Ingen motion har inkommit till årsmötet. 

 
§ 12 Beslut om budget 2019 
Årsmötet beslutade  
att godkänna den framlagda budgeten för 2019. 

 
§ 13 Mål och handlingsplan 2018 
Årsmötet beslutade 
att anta styrelsens mål och handlingsplan för det nya verksamhetsåret. 

  
§ 14 Årsavgift 
Årsmötet beslutade  
att årsavgiften blir 250 kr år 2020 på grund av att årsavgiften till förbundet höjdes med 
30 kr 2019. (förbundet 160 kr, distrikt 20 kr förening 70 kr) 

 
§ 15 Styrelseledamöter 
Årsmötet beslutade  
att antalet styrelseledamöter skall oförändrat vara 9 stycken. 

 
§ 16 Val ordförande  
Årsmötet beslutade  
att till ordförande välja Ann-Christin Johansson. 
 

§ 17 Val styrelseledamöter 
Årsmötet beslutade 
att välja följande styrelse: 
 
Omval  2 år Britt-Marie Ekholm  
Omval 2 år Kent Gustavsson    
Nyval  2 år Marie-Louise Andersson 
Nyval 2 år Jerry Ekstrand 
Kvarstående 1 år  Bertil Melin 
  Jan Andersson 
  Margith Stomberg 
  Gösta Olofsson 
 

§ 18 Val revisorer 
Årsmötet beslutade 
att välja följande revisorer: 
Omval  Bo Gamalielsson sammankallande        
Nyval  Bo Mollsjö  

   
§ 19 Val ombud 
Årsmötet beslutade 
att välja följande ombud till distriktstämman: 
Ann-Christin Johansson, Gösta Olofsson, Jan Andersson, Monika Eggenberger Kettil, 
Agneta Nero Andersson och Margith Stomberg. Ersättare Kent Johansson och Inger 
Gustavsson. 



 
§ 20 Ledamöter valberedning 
Årsmötet beslutade  
att valberedningen ska bestå av 3 ledamöter. 
 

§ 21 Valberedning 
Årsmötet beslutade 
att välja följande valberedning: 
Ulla Hansson, Kent Johansson och Charlotte Boström. 

 
§ 22 Ordförande valberedning 
Årsmötet beslutade 
att välja Ulla Hansson som ordförande för valberedningen. 
 
§ 23 Avslutning 
Ann-Christin Johansson önskade alla ett gott verksamhetsår och hälsade Marie-Louise 
Andersson och Jerry Ekstrand välkommen in i styrelsen och avslutade årsmötet. 
 
 
 
 

Vid protokollet: 
 
 
 
Kent Gustavsson, sekreterare 
 
 

Justeras: 
 
 
 
– – – – – – – – – – – – – – – – – –  
Anne-Maj Långerud    
 
 
 
 
– – – – – – – – – – – – – – – – – –  
Håkan Thorstensson 
 
 
 
 

Ordförande för årsmötet: 
 
 
 
Leif Olofsson 
 
 
 


