
 

PROTOKOLL fört vid årsmöte 2018-02-22 på Hembygdsgården, Jämshög 

 

 

§ 1 Mötets öppnande 
Föreningens ordförande Gunni-Ann Berggren öppnade mötet och hälsade ett 80-tal medlemmar 

välkomna. 

 

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

 

§ 3 Val av sekreterare för mötet 
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. Med detta konstaterades att årsmötet har utlysts enligt stadgarna. 

 

§ 6 Fastställande av dagordning 
Föreslagen dagordning för årsmötet fastställdes. 

 

§ 7 Styrelsens berättelse 
I årsberättelsen för 2017 framgick styrelsens sammansättning, funktionärer, kommittéer samt 

månadsmöten och kursverksamhet. Av berättelsen framgick också de aktiviteter som funktionärer 

och kommittéer ansvarat för. Medlemsantalet har varit konstant under året trots att 21 nya med-

lemmar tillkommit. Det ekonomiska utfallet gett ett underskott på – 3719 kr. Årsmötet beslutade att 

godkänna årsberättelsen för 2017 och lägga den till handlingarna.  

 

§ 8 Ekonomisk berättelse 
I årsredovisningen för 2017 redovisades balans- och resultaträkning. Årsmötet beslutade att 

godkänna årsredovisningen och lägga den 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 

2017 års verksamhet och förvaltning. 

 

§ 11 Budget 2018 
Styrelsens förslag till budget balanserar på 123000 kr, se bilaga. Årsmötet beslutade fastställa 

framlagt förslag. 

 

 



 

§ 12 Verksamhetsplan 2018 
Styrelsen föreslår följande konkreta målsättningar för 2018: 

 skriva referat från våra aktiviteter och få dem införda på föreningssidorna i lokalpressen 

samt publicera dem på hemsidan 

 ha en plan för hur vi välkomnar nya medlemmar, både de som kommer på våra möten  

 och de som inte kommer på möten/aktiviteter 

 anpassa våra program och aktiviteter för olika intressegrupper och efter önskemål från  

 våra medlemmar 

 delta i gemensamma kommunala aktiviteter 

 aktivt samla in våra medlemmars e-postadresser samt utöka användandet av e-post för  

 att nå ut till våra medlemmar 

 ha insändare och debattartiklar i lokalpressen 

 påbörja arbetet med att skaffa en större lokal för föreningen 

Årsmötet fastställde styrelsens förslag till verksamhetsplan. 

 

§ 13 Medlemsavgift för 2019 
Styrelsen föreslår en ökning med 50 kr från nuvarande 200 kr till 250 kr. Orsaken till ökningen är 

dels att förbundet från 2019 ökar sin avgift med 30 kr, dels att föreningen gick med ett underskott 

för 2017. Årsmötet beslutade fastställa styrelsen förslag. 

 

§ 14 Antal styrelsemedlemmar för 2018 
Årsmötet fastställde valberedningens förslag om oförändrat sju ledamöter utöver ordförande. 

 

§ 15 Val av ordförande för ett år 
Årsmötet nyvalde Ingvar Wramsmyr för ett år. 

 

§ 16 Val av styrelsemedlemmar för två år 
Årsmötet omvalde Sture Prytz, Bertil Thomasson, Jarl Jönsson och Torsten Cairenius för en period 

av två år. 

 

§ 17 Val av styrelsemedlemmar för ett år. 
Årsmötet nyvalde Nils-Göran Gustavsson och Anitha Fredriksson för en period av ett år. Kvar-

stående ledamot är Gunilla Wahlgren. 

 

§ 18 Val av adjungerad ledamot för ett år 
Årsmötet omvalde Arne Larsson till adjungerad ledamot för ett år. 

 

§ 19 Val av revisorer för 2018 
Årsmötet omvalde Lennart Håkansson till revisor på ett år samt nyvalde Ingrid Larsson för samma 

period och med Ingrid som sammankallande. Årsmötet valde Tommy Danielsson som ersättare. 

 

§ 20 Val av ansvarig för hemsidan för 2018 
Årsmötet omvalde Arne Larsson som ansvarig för hemsidan 

 

§ 21 Val av ledamöter i KPR för 2019-2022 
Årsmötet omvalde Bertil Thomasson och Lisbeth Bengtsson till ledamöter under kommande 

valperiod. Som ersättare under perioden valdes Lennart Mörngård. 

 

§ 22 Val av ledamöter i boendegrupp för 2018 
Årsmötet omvalde Bertil Thomasson och Jarl Jönsson med Bertil Thomasson som sammankallande. 

Som ersättare valdes Torsten Cairenius och Stig Håkansson. 



 

§ 23 Val av ombud till distriktets årsmöte 2018 
Årsmötet valde Ingvar Wramsmyr, Sture Prytz, Nils-Göran Gustavsson och Gertrud Wramsmyr att 

företräda föreningen vid distriktets årsmöte i april. Som ersättare valdes Anitha Fredriksson. 

 

§ 24 Val av program- och festkommitté inkl lotteriansvarig för 2018 
Årsmötet omvalde Gunni-Ann Berggren, Ann-Marie Svensson, Ann-Marie Mörngård, Lennart 

Mörngård och Alve Persson samt nyvalde Kerstin Jönsson. Som lotteriansvarig valdes Alve Persson 

och som sammankallande i kommittén valdes Gunni-Ann Berggren 

 

§ 25 Val av pressreferent för 2018 
Årsmötet nyvalde Nils-Göran Gustavsson som pressreferent. 

 

§ 26 Val av trafikansvarig för 2018 
Årsmötet omvalde Lennart Mörngård som trafikansvarig. 

 

§ 27 Val av studieansvarig för 2018 
Årsmötet omvalde Sture Prytz som studieansvarig. 

 

§ 28 Val av omsorgsansvarig inkl friskvård för 2018 
Årsmötet nyvalde Gunni-Ann Berggren som omsorgsansvarig. 

 

§ 29 Val av reseledare för 2018 
Årsmötet omvalde Ann-Marie Mörngård och Lennart Mörngård som reseledare. 

 

§ 30 Val av valberedning för 2018 
Årsmötet omvalde Tommy Danielsson, Alve Persson och Birgitta Kinvall till valberedning med 

Tommy Danielsson som sammankallande 

 

§ 31 Val av adjungerad ledamot i valberedningen för 2018 
Årsmötet nyvalde Sture Prytz som adjungerad ledamot i valberedningen. 

 

§ 32 Ersättning för omkostnader för 2018 
Årsmötet beslutade om följande ersättningar: 

 900 kr till vardera ordförande, sekreterare, kassör, vice kassör och webredaktör 

 400 kr till vardera vice ordförande och medlemsansvarig 

 200 kr till övriga i styrelsen 

  

§ 33 Utdelning av utmärkelse 
Gunni-Ann Berggren delar ut diplom, spins samt blommor till Birgitta Hellström för 5 års ansvar 

med historiecirkel. 

 

§ 34 Val av hedersmedlemskap 
Årsmötet beslutar om hedersmedlemskap för Gunni-Ann Berggren efter 14 år som ordförande i 

föreningen samt för sitt stora engagemang i omsorgsverksamheten. 

 

§ 35 Inkomna motioner 
Årsmötet hade inga motioner att behandla 

 

 

 

 



 

§ 36 Övriga ärenden 
Styrbjörn Gustavsson informerade om distriktets prioriterade områden för 2018: 

 inför valet 

 bostäder, boende 

 mat, kost 

 multisjuka 

Han föreslog att medlemsrekrytering kanske borde starta med 67-åringar i stället för 65-åringar 

samt påminde om att sociala medier med facebook mm är en realitet i dagens samhälle. Slutligen 

informerade Styrbjörn Gustavsson om distriktsstämma den 4 april på Ronneby Brunn samt om 

sommarfest i Mörrum den 27 augusti. 

 

Gunni-Ann Berggren tackade Styrbjörn Gustavsson för ett väl genomfört arbete som ordförande vid 

årsmötet samt överlämnade en flaska vin. 

 

Ingvar Wramsmyr tackade Gunni-Ann Berggren för hennes 14 år som ordförande i föreningen och 

för hennes engagemang och omsorg om sjuka och handikappade samt för hennes arbete med helg-

caféer och överlämnade under applåder en bukett blommor. 

 

Sture Prytz överlämnade en  bukett blommor till Ingvar Wramsmyr som tack för hans tid som 

sekreterare i föreningen.  

 

Ingvar Wramsmyr tackade för förtroendet att leda föreningen under ett år. Han var inte beredd att 

avge en programförklaring förrän han diskuterat detta med styrelsen men lovade att ha som mål-

sättning att göra en bra förening bättre. 

 

§ 37 Årsmötet avslutas 
Den nytillträdde ordförande Ingvar Wramsmyr avslutade årsmötet och tackade för visat intresse. 

 

 

 

 

Ingvar Wramsmyr      Styrbjörn Gustavsson 

sekreterare       ordförande 

 

 

 

Marianne Eriksson      Vivan Lönqvist 

justerare       justerare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

          Bilaga 
 

 

 Budget 2018 

 

 

 Inkomster 
 Mötesintäkter  65000 

 Lotteriintäkter    7000 

 Medlemsintäkter 20000 

 Kommunala bidrag 19000 

 Övriga bidrag  12000 

 SUMMA           123000 

 

 

 Utgifter 
 Möteskostnader 70000 

 Lotterikostnader   3000 

 Lokalhyra  25000 

 Kontorsmaterial   8000 

 Porto     3000 

 Övriga kostnader   7000 

 Bankkostnader   1000 

 Kontanta ersättningar   6000 

 SUMMA           123000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


