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Protokoll fört vid årsmöte torsdagen den 9 mars 2017
Närvarande: 90 medlemmar

1. Ordföranden Kerstin Boettge öppnade mötet.

2. a. Till ordförande för mötet valdes Per Jödahl
b. Till sekreterare för mötet valdes Gudrun Hjorth
c. Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Iris Stålhammar och Tommy Nilsson. Stämman beslöt att 
  avprickningslistorna skall gälla som röstlängd.

3. Föreningens sekreterare Gudrun Hjorth meddelade att kallelse med dagordning lades ut på klubbens 
hemsida den 9 februari och därefter funnits på anslagstavlan i lokalen. Mötet ansågs därmed vara behörigen   
utlyst. 

 
4. Dagordningen fastställdes efter det att i punkt 13 tillfogats punkt g. Val av 3 ledamöter till 

valberedningen.

5. a. Inga frågor eller synpunkter framfördes om Verksamhetsberättelsen, som därför lades till handlingarna.
b. Kerstin Boettge förklarade differensen i redovisningen av resultat- och balansräkning med de tre under året 
verksamma kassörernas olika förfarande. Ett samfällt resultat visar dock på nästan 5000:- plus. 

6. Anders Björkén läste upp revisionsberättelsen i vilken framgick att revisorerna tillstyrker att årsmötet fastställer 
resultat- och balansräkningarna och beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. 
Revisionsberättelsen bilägges.

7. Resultat- och balansräkning fastställdes och godkändes av årsmötet.

8. Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

9. Inga motioner hade inkommit.

10. Verksamhetsplanen godkändes av mötet.
Budgetförslaget fastslogs efter att Kerstin redogjort för densamma och förklarat klubbresans pris baserat på 40 
deltagare och anmodade dem, som var intresserade av att deltaga på Convention, att anmäla före 31 mars för 
billigare pris. 

11. Årsmötet godkände att medlemsavgiften för år 2018 bibehålls på 100 kronor.

12. Föreslagna stadgeändringar presenterades med röd text. Mötet godkände ändringarna som kommer att fastställas 
vid nästa årsmöte. Ändringsförslaget bifogas.

13. Valberedningens förslag lästes upp av Rolf Boettge.
a a. Kerstin Boettge omvaldes till ordförande för 1 år 
b b. Gunnar Lundborg omval för 2 år. Nyval för 2 år av Bertil Roos, Patricia Larsson och Brita Boive
c c. fyllnadsval för 1 år av Ulvi Dale och Monica Thunegard
d d. val av 2 revisorer för 1 år omval av Staffan Junel och Anders Björkén

e. omval av revisorsuppleant för 1 år av Göran Lind     
 f. val av representanter till SAASDC riksstämma överlåtes på styrelsen

g. till valberedning omvaldes Kerstin Larsson och Bengt Engwall. Nyval Christine Österberg.

14. Inga övriga frågor hade inkommit, och avgående styrelsemedlemmar: Monica Berner,Christine Österberg, 
Gunilla Ragnemark och Margareta Sundgren avtackades med en blomma. Även Rolf Boettge, avgående från 
Valberedningen avtackades med blomma.

15. Mötet avslutades av Mötesordförande och Ordförande gemensamt.
Vid protokollet Justeras 
Gudrun Hjorth Iris Stålhammar                Tommy Nilsson


