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PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET 2017-04-09 i Marias Ateljé
10 deltagare.

§ 1 Ordförande Maria Blomberg hälsade välkommen och öppnade årsmötet.
Årsmötet utsåg Per Malmer till årsmötesordförande och Calle Ericsson som

                      årsmötessekreterare.

§ 2 Frågan om röstlängd bordlades för att fastställas vid behov.

§ 3 Protokollsjusterare och rösträknare:
Årsmötet utsåg Richard B Samuelsson och Eva Hylander att justera årsmötes-

                      protokollet.

§ 4 Årsmötets utlysning:
Årsmötet godkände mötets utlysningen som gjorts via epost den 23 mars.
Med kallelsen följde Verksamhetsberättelse 2016, Resultat- och balansräkning 
2016 samt Verksamhetplan 2017-2018.

§ 5 Årsmötesdagordning:
Årsmötet godkände utsänd dagordning med komplettering av punkt 7: 
fastställande av Resultat- och balansräkning samt punkt 12: beslut om antal 
ledamöter.                

§ 6 Verksamhetsberättelse för 2016.
Årsmötet godkände tidigare utsänd verksamhetsberättelse vilken ansågs som

                      föredragen samt beslutade att lägga den till handlingarna. Bilaga 1.

§ 7 Förvaltningsberättelse för 2016.
Kassör Lars Wergeni föredrog föreningens förvaltningsberättelse.

                      Årsmötet godkände och fastställde Resultat- och balansräkning för 2016, vilken 
                      lades till handlingarna. Årsmötet beslutade överföra årets resultat 14053 kronor i

ny räkning. Bilaga 2.

§ 8 Revisionsberättelse för 2016.
Revisorsuppleant Rickard Lehman föredrog revisonsberättelsen. Bilaga 3.

§ 9 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet:
Årsmötet beslutade ge föreningens styrelse ansvarsfrihet för verksamhetsåret

                     2016.

§ 10 Fastställande av medlemsavgift:
Årsmötet beslutade bifalla styrelsens förslag på oförändrad medlemsavgift för

                     2017-18 på 150 kr per medlem för samtliga medlemskategorier.
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§ 11 Val av föreningsordförande för en tid av ett år:

Årsmötet beslutade välja Maria Blombärg, omval.

§ 12 Val av ledamöter och suppleanter för en tid av ett år:
Styrelsen beslutade utöka styrelsen med en ledamot dvs sex ledamöter inkl 
ordförande samt två suppleanter.
Avsägelse till omval har inkommit från Lars Wergeni.
Årsmötet beslutade att till ordinarie ledamöter välja: Per Malmer, Calle Ericsson
och Sten Duvkök, omval samtliga, samt Eva Hylander och Dafvid Hermansson, 
nyval.                    
Årsmötet beslutade att till suppleanter välja: Bengt Jönsson och Mats Svensson,

                      omval båda. 

§ 13 Val av revisor samt revisorsuppleant för en tid av ett år.
Årsmötet beslutade välja Lennart Johansson och som revisorsuppleant 
Rickard Lehman, båda omval.

§ 14 Val av valberedning.
Årsmötet beslutade välja: Hans-Inge Olofsson (sammankallande), och 

                      Rickard Lehman, båda omval.

§ 15 Förslag och motioner. Det förelåg inga förslag eller motioner.

§ 16 Övriga frågor:• Richard B Samuelsson informerade om Willys vattenkraftserbjudande!!• Hans-Inge Olofsson informerade om de senaste två årens turer ang 
ålförvaltningen

§ 17 Ordförande Maria Blombärg framförde styrelsens tack till avgångne Lars 
Wergeni, tackade årsmötesdelatagarna för förtroendet till omval, samt för visat 
intresse under årsmötet och avslutade därmed årsmötet samt bjöd till 
”eftermiddagslunch” på en delikat smörgåstårta.

Vid protokollet

….......................................................... …....................................................
Calle Ericsson, sekreterare Maria Blombärg

Justeras

….......................................................... …....................................................
Richard B Samuelsson Eva Hylander
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