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S+ppr*ffidtdrg !S!0.s*28
T5d klls.f0
f|ets Sklrpcnötc

$ f $fimmm*tppn$
EXglksodnmrde LermartNilmon hfil+sde mdtpnrmrnavälkomna och fti*larade sffimmån

öpfad.

$ t Vd *v ordfönndg sk"frnne ocb prutokolliustcnre för ånmötct
Valb@niagBn$ ffirdag Sl mötmordförarde var Anders frunsf!öe och dU mötesdffise
Kårin Matmgren Till protokolljustffirs fömslags Börje Ehfssolu Msra oeh terrnart Saildshöm,
Stona Tura-SåtEr. $srwrrau beslu$ds enligt valberedningens förslag.

S 3 Uppropr ont'ud o*Jul*crfngm r$rtffingd
Rtråf;agdcn fast#lldes med 45 registuerade ombrd.

$ 4 frftrning ry *tt ka$elcCI tin s$muru skgtt i bchörig orfuitrg
Katlelse utsåild d€Nr l9mms titl samtligs ftrrcningsord$bmnden i distril$et.
$ersnan godkendeat *dhlseske*t i behörig ondning"

S 5 S"ilS on firrdr*gdngdiffi
ftM*t ä4 i ffiia*eorry-ning-slistan epdkäd€s €fter d€nm ftteirqg.

$f Sryr*a* rcdiffitugfrr *rl0l9
Mötssordfrrendcn pwntrradc huvu&unMa 6*14 i uwkicht mnteiial.
$tMan Sodkänd€ redovisningen

S ? St&andling/ft$ffiXlando ev necuttat- och b*lanrråkning fifiräfl9
Ekffisfiri$k redogörelse pre$etrtfiåd€s. Ks*#s notå,& Btr distrildst gått b*k med 2? 500

kqrffi. Xoe@$" lstnk sig Hånd *åna* ffij*biletm eeh S$4rsfum$s $amt fl)4ttill nya
loftaler.
!r{ö@r fäsrställdö den rcdovfuade bålans. och re*uttm$cningw vilken däne*cr lades till
hmdlkrgama-

$ S RwimrcrnEr berntfr&c fiirår 2019'
Mös* gsdksnde rwisor€mss berättelfi€"

$9 s+fht oln rnsv$r$frihst fi0rtrl019
S{ärrsn*! beshffi ml arsmt&ilx* mr styrelsn mr frrvalmfuAe* k 2019.

$ f$ ntcUt on cnl#ring il frnktiionnrcr
fua wvoden delas ut.

S II Hrrndling rv motions
Inga motioner.
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Satadi*triktet

$13 Yrlrv fitrfirl{d*nilt trlvrlbenedningen
St6mrnan beslutad* att fötjands ledamötcr ut$vrr sanfiankallands ingår i vatbw{nirgnml

Vs*äat Ouråde I
F,;safunrsoq Lstsand Område 2
Kjcll fhrigiansson" Lrdvika ftnråde 3

örrmr0lsm,Tma-Säer Mca
esöra4l.fudbcrg,Hdernora Område5

$,t4 YsI av kongmorombud
Sämmsnb$stutade enligtfbrslag Anne Unge, Ur Alf Nilssorr Beugl-Otof Olsson qch B€rdl &k
fitl kongrossunbud.

$ tS Förtendlhgrrnr ernMrs
f,dötsord$mnden avslrrtade stämmoförhandlingar,na

$t6 Avtackningar
Irmffif Nil$sonff$kadc vdbcrdningm frr dms arbstc med ffi säfiaray styrelse o€h
lyckönskde desse till CIfi br*ååa*e &,möver. Tåskds p*eckli* ådem Runsffim och Ksin
b{ålu$€il med en blomma. Teckade även $ten Franwnmm hållit i treursidan, Stig Sjöholm
ivalbge&ring€aoch lvarJorcfsssnKPR sSrelsen samt GunrarAndersaonför alla synpunkter
ocfu inlägg under åren

Men fumförallt tapksde Lennart sin lrögahand Marianne }Iåggbtom för alla fu i disbiktst
En riktigt klipps både i stylelumoch som pelsn,

l*I*tianne llägblon ackaite hla sfyrelsensren positiv spönnande tid och erskade dea nya
stytekn och &n nyc sckrftffilr€n Rita }lelvtrsson dlt gst{ i fnerffi&n

Ivm }ossf$son ön**& rya styndoen dlt Se{t Mner,
$ 2? Awlutnirg
ftsFikt$oudförande Ur AlfNitsson tackade avgående disrik'trordtrnande LennrytNilsson
och avslutade årssffimmån 2(120.

Ksrin lvfal{ngren
Sekretsrare

J*mtef$t;

Vid prottkall

Srdffirande
Lffisårt Snndstr$nn


