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 Årsmötesprotokoll 2022-02-24 
 

 

Sammanträdesdatum         2022-02-24  
 

Plats Bergslagskrogen 
 

Tid Klockan 14.30-15.30                        

 

 

§ 1 Mötets öppnande och parentation 

 

 

Laila Andersson hälsade välkommen till årsmötet. Särskilt välkommen till nya medlemmar 

som kommit för första gången. 

 

Härefter genomfördes parentation över de medlemmar som avlidit under år 2021. 

De bortgångnas minne hedras med en tyst minut. Torsten Helge läser en dikt. 

 
 

§  2    Val av mötesfunktionärer 

 

Mötet beslutar 

 

att till ordförande utse         Styrbjörn Gustavsson 

att till vice ordförande utse Yvonne Andersson 

att till sekreterare utse         Torsten Helge 

 

att för justering av dagens protokoll utse Inga-Britt Månsson och Margit Nygren. 

 

att till rösträknare vid ev omröstning utse Tommy Engvall och Kerstin la Fleur Jeppsson. 

  

§  3     Mötets utlysande 

 

 

Kallelse till mötet har varit med i utsänt program, som var medlemmarna tillhanda i januari. 

Tillkännagivandet finns även på föreningens hemsida och i appen samt tillgängligt i lokalen. 

 

Årsmötet beslutar att godkänna mötets utlysande. 

 

 

§ 4     Godkännande av föredragningslistan 

 

 

Årsmötet beslutar att godkänna den upprättande och utdelade föredragningslistan. 
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§ 5     Godkännande av verksamhetsberättelsen 

  

  

 Upprättad verksamhetsberättelse har delats ut till mötet och v ordförande Yvonne Andersson 

läste upp rubrikerna. 

 

  

 Årsmötet beslutar att godkänna den upprättade verksamhetsberättelsen, som läggs till 

handlingarna. ( Bilaga till denna paragraf.) 

 

  

 § 6     Revisorernas berättelse 

 

  

 Föreningens revisor Tommy Engvall föredrar revisionsberättelsen, som bifogas som bilaga till 

denna paragraf. Kassören får beröm för mycket bra ordning i räkenskaperna. 

 

 

 § 7     Fastställande av resultat och balansräkning 

 

  

 Årsmötet beslutar att fastställa den upprättade resultat-och balansräkningen, vilka även 

föreningens revisorer tillstyrkt. Årets resultat balanseras i ny räkning. 

 Redovisningen finns i verksamhetsberättelsen, som fogats som bilaga under § 5. 

 

  

 § 8     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

 

  

 Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

 

 

 § 9     Beslut om kostnadsersättningar för år 2022 

 

  

 Årsmötet beslutar att ställa 25.000 kronor till styrelsens förfogande för år 2022, oförändrat 

från år 2021. 

 

  

 § 10     Fastställande av budget och verksamhetsplan 

 

  

 Årsmötet beslutar att fastställa upprättad budget för 2022, som omsluter 416500 kronor inom 

ramen för verksamhetsplanen, vilken utdelats till årsmötet. 

 Månadsmöten skall hållas 3:e torsdagen i månaden i vanlig ordning. 

 

 (Budget och verksamhetsplan fogas som bilagor till denna paragraf) 
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 § 11     Fastställande av årsavgift för 2023 

 

  

 Årsmötet beslutar att fastställa årsavgiften till 250 kr för år 2023, 160 kr går till förbundet,   

15 kr går till distriktet och 75 kr går till föreningen. 

 

 Årsmötet beslutar vidare att ny medlem som betalar årsavgift efter 1 oktober erhåller 

avgiftsbefrielse för innevarande år och avgiften gäller då även för nästkommande år. 

 

 

 

 

 § 12     Fastställande av antal ledamöter i styrelsen 

 

  

 Valberedningen har föreslagit att styrelsen skall bestå av 9 ledamöter, vilket innebär 

ordförande och 8 ledamöter som tidigare, inga ersättare. 

 

 Årsmötet beslutar att tillstyrka valberedningens förslag. 

 

 § 13     Val av ordförande intill årsmötet 2023 

 

  

 Årsmötet beslutar att som ordförande för en tid av1 år välja: 

 

 Kerstin la Fluer Jeppsson Nedre Brunnsvägen 24, Ronneby, nyval 

 

 § 14     Val av ledamöter 

 

  

 Årsmötet beslutar att till ledamöter för 2 år välja: 

  

 Yvonne Andersson, Lingonvägen 12, Ronneby, omval 

 Laila Andersson, Kungsgatan 51, Ronneby, nyval 

 Stig Olof Lindén, Hästhovsvägen 33, Ronneby, nyval 

 Marianne Thorell, Dackevägen 6, Ronneby, nyval 

 

 (Styrelseledamöter med 1 år kvar) 

 

 Per-Arne Bjurling, Vanngårdsvägen 16, Listerby 

 Gunnar Karlsson, Svalörtsvägen 6, Ronneby 

 Göran Lander, Gustaf Arnolds gata 6, Ronneby 

 Inge Petersson, Rosengatan 9g, Ronneby 

 

 Den utsedda styrelsen tackar för förtroendet. 
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 § 15     Val av revisorer 

  

 Följande revisorer väljs på 1 år: 

  

 Tommy Engvall, Möllebacksgatan 25, Ronneby, sammankallande. 

 Birgit Rolfmark, Fridhemsvägen 11 d, Ronneby 

 

  

 § 16     Val av ombud till distriktsstämman samt ersättare 2022 

 

 Årsmötet beslutar att utse följande ombud till distriktsstämman: 

 

 Ordinarie    Ersättare 

 Gunnar Karlsson  Per-Arne Bjurling 

 Göran Lander  Tommy Engvall 

 Inge Petersson  Monika Lorentzon 

 Stig Olof Lindén  Birgit Rolfmark 

 

  

  

 § 17     Val av valberedning intill årsmötet 2023 

 

  

 Årsmötet beslutar att till valberedning intill årsmötet 2023 utse: 

 

 Birgitta Engvall, Möllebacksgatan 25, Ronneby sammankallande, omval 

 Monika Lorentzon, Prinsgatan 12, Ronneby, omval 

 Margit Nygren, Kyrkogatan 14, Ronneby, nyval 

 

 § 18     Motioner till årsmötet 

 

 Ordförande konstaterar att inga motioner finns att behandla. 

 

 § 19      Ombud till samrådsgruppen 4 år 

 

 Styrelsen föreslår följande: 

  

 Eva Holmberg, Vierydsvägen 268, Ronneby 

 Kerstin Johansson, Vikingavägen 3, Ronneby 

 

  

 § 20     Rapport från förbund och distrikt 

 

  

 Nya stadgar gäller från och med 1 januari 2022 och kommer att finnas i tryckta formulär. 

 Alla föreningar har numer central uppbörd. Medlemsavgiften ska betalas till förbundet senast 

den 31 januari det år medlemsavgiften avser. 

 Årsmöte kommer att behållas som tidigare, varje år. 
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 § 21     Rapport från KPR 

 

 Eva Holmberg redogjorde för sammansättningen av samrådsgruppen, Kommunstyrelsen 

kommer att vara ansvarig i fortsättningen, Eva tar gärna emot olika frågor från medlemmarna. 

 

 § 22     Ordföranden 

 

 Kerstin la Fleur Jeppsson tackar för förtroendet att leda föreningen. 

 Hemsidan och appen hålls aktuella och uppdaterade av Per-Arne Bjurling. 

 

 § 23     Avtackningar 

 

 Två styrelseledamöter lämnar styrelsen och tackas för utmärkt arbete. 

 Lena Jacobsson och Torsten Helge vilka uppvaktades med blommor. 

 

 § 24     Nya ärenden 

 

 Inga nya ärenden finns att behandla. 

 

 § 25     Mötets avslutning 

 

 Styrbjörn Gustavsson, avslutar årsmötet med att tacka för förtroendet att leda detta. 

 Blommor och stort tack framfördes. 

 

 Blommor överlämnas också till vice ordförande och till sekreteraren. 

 

 Kerstin la Fleur Jeppsson överlämnar blommor och ett kuvert till Laila Andersson och tackar 

för det stora arbete som hon har lagt ner i föreningen under många år. 

 

 Härefter serveras en välsmakande middag i restaurangen och för underhållningen svarade 

 KA 2 Oktetten på alldeles utmärkt sätt. 

 

 

 Ronneby den 24 februari 2022 

 

 

 Torsten Helge  Styrbjörn Gustavsson 

 Sekreterare   Mötesordförande 

 

  

 Inga-Britt Månsson  Margit Nygren 

 Justeras    Justeras 

 


