
 
            

 

 

Protokoll fört vid årsmöte med SPF Grava den 12 februari 2018 i Skårekyrkan. 

 

 
§  1 Föreningens vice ordförande Mats Larsson hälsade alla närvarande  Öppnande

 välkomna till föreningens årsmöte och förklarade detsamma för öppnat.  

   

§  2. Ordförande förrättade parentation över de medlemmar, som sedan          Parentation sedan 

föregående årsmöte lämnat oss. De bortgångnas minne hedra- 

 des med en tyst minut. 

  

§  3. Val av mötesfunktionärer: 

 Mötesordförande Kjell-Åke Andersson            Mötesordf

 Mötessekreterare Kerstin Sjöberg                                                Mötessekr 

 Justerare Lennart Andreasson                                          Justerare   

  

§  4. Beslutades att årsmötet var i behörig ordning utlyst              Årsmötets 

                        utlysande 

 

§  5         Föreslagen föredragningslista fastställdes. .          Föredragn. 

                                                                                                                                           lista 

 

§  6. Verksamhetsberättelsen, vilken bif. kallelsen till årsmötet,                           Verksamhets-

 föredrogs och godkändes.   berättelse                                          

       

§ 7. Ordförande redogjorde för föreningens räkenskaper. Det                    Bokslut 

 konstaterades att resultat- och balansräkning är balanserade 

                  och lades godkända  till handlingarna.                                                                                                                           

 

§ 8 Revisionsberättelsen föredrogs och lades  till handlingarna         Revisions- 

               berättelse 

       

§  9. Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017            .     Ansvarsfrihet. 

 

§ 10 Beslut togs att fr.o.m 2019 höja medlemsavgiften  med 30 kr –         Medlemsavgift 

 till 280 kr. En höjning som motsvarar  den som  förbundet beslutat  

 ta ut per medlem av respektive förening. 

 

§ 11 Framlagt förslag till budget och verksamhetsplan för 2018 god-                  Budget  och  

 kändes.                                                                                                 verksamh.plan 

 

§ 12        Beslöts att styrelsen skall bestå av ordf. och 6 ledamöter med en         Styrelsens

 ersättare..             sammansättn.  

                                                     

          
§ 13 Till föreningens ordförande för det kommande verksamhetsåret         Val av ordf. 

 valdes  enhälligt Mats Larsson. 
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§ 14 Ordinarie styrelseledamöter:             Val av ord. 

                                                                 styr.ledam.  

 Thomas Lundberg nyval 2 år 

 Pentti Hyyttiäinen nyval 1 år  

 

 Omval t.o.m 2018 

 Kerstin Sjöberg  

                                                                                                                           

 Omval t.o.m 2019 

 Tomas Valentin 

 Gudrun Persson 

 Inga-Lill Fredriksson 

  

 Ersättare vald på ett år:             Ersättare 

 Ann-Britt Larsson  - nyval 

 

§ 15 Val av revisorer:                                                                                              Revisorer 

 Anne-Marie Eriksson, omval 

 Kristina Bucht, omval 

 Ersättare: 

 Birgit Andersson, omval 

 

§ 16 Ombud till distriktets årsmöte:                                                                        Ombud distr. 

 Mats Larsson, Gudrun Persson och Kerstin Sjöberg                   årsmöte   

  

 

§ 17 Ombud till SAK – KPR.                                                                                 Repr.SAK-KPR     

 Utses enligt mötets beslut av styrelsen.                   

 

§ 18 Val av funktionärer:             .                                                                           Funktionärer 

  Utses enligt mötets beslut av styrelsen. 

          
                                                   

§ 19 Beslöts att styrelsen utser valberedning bestående          Valberedning 

 av minst 2 ledamöter. 

 

 

§ 20 Den stadgeenliga delen av årsmötet förklarades avslutad och                        Avslutning 

                  Mats Larsson  tackade för förtroendet att ha blivit vald     

                  som föreningens ordförande. 

        

  

Vid protokollet 

 

 

___________________________         ___________________________________ 

Kerstin Sjöberg                                                Kjell-Åke Andersson 

Mötessekreterare                                              Mötesordförande 

          

 

  

Justeras:_________________________________ 

Lennart Andreasson               


