
 

  

PROTOKOLL ÅRSMÖTET DEN 27 FEBRUARI 2020 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Hans Träff hälsade alla välkomna. 

 

2. Fastställande av röstlängd 

Röstlängden baseras på anmälningslista och närvarande är avbockade.  

Årsmötet beslutade att 

fastställa röstlängden. 

 

3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 

Ordförande Hans Träff redogjorde för mötets utlysande. 

Årsmötet beslutade att  

anse att årsmötet är behörigen utlyst. 

 

4. Fastställande av dagordning 

Årsmötet beslutade att  

godkänna dagordningen. 

 

5. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Årsmötet beslutade att välja 

Gunnar Ramberg till mötesordförande och Gunilla Waern till sekreterare. 

  

6. Val av två protokolljusterare att jämte ordföranden justera protokollet 

Årsmötet beslutade att välja 

Barbro Einemo och Tage Bark att justera protokollet. 

 

7. Styrelsens Verksamhetsberättelse med årsredovisning och förslag till 

resultatdisposition 

Ordförande Hans Träff föredrog verksamhetsberättelsen och förslag till ekonomisk 

resultatdisposition. 

 

Årsmötet beslutade att 

godkänna verksamhetsberättelsen samt resultatdispositionen och lägga dessa till handlingarna. 

 

8. Föredragning av revisionsberättelsen 

Revisionsberättelsen presenterades av Brivio Thörner. 

Årsmötet beslutade att  

lägga rapporten till handlingarna. 

 

9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition 

Årsmötet beslutade att 

godkänna den ekonomiska rapporten och lägga den till handlingarna. 



 

 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 

Årsmötet beslutade att  

bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

 

11. Fastställande av medlemsavgift för 2021  

Styrelsens förslag oförändrat 200 kr 

Årsmötet beslutade 

i enlighet med styrelsens förslag. 

 

12. Information om verksamhetsplan för verksamhetsåret 

Ordförande Hans Träff informerade om verksamhetsplanen för verksamhetsåret 

Årsmötet beslutade att 

godkänna verksamhetsplanen. 

 

 

13. Val av ordförande, mandattid 1 år 

Valberedningens förslag 

Hans Träff 

Årsmötet beslutade att 

välja Hans Träff till ordförande 1 år 

 

14. Fastställande av och val av erforderligt antal styrelseledamöter, mandattid 2 år 

 

Årsmötet beslutade att  

välja styrelsemedlemmar enligt valberedningens förslag 

 

Leif T Larsson, kassör, omval  2 år 

 

Lennart Broman, ledamot, omval 2 år 

 

Sören Josefsson, ledamot, nyval 2 år 

 

Lars-Erik Antonsson, ledamot, nyval  2 år 

 

Sussanne Ljungberg, ledamot, nyval  2 år 

 

Thomas Wärn, ledamot, nyval  2 år 

 

 

Kvarstår 

Claes Åkesson      vice ordförande  1 år 

Eva Sundell           ledamot  1 år 

Per Hjelm              ledamot  1 år 

Christer Olsson     ledamot  1 år  

Sofia Nordhaug     ledamot  1 år 

 



 

 

15. Val av två revisorer, mandattid 1 år 

Valberedningens förslag 

Brivio Thörner, omval  1 år 

Göran Kinnander, nyval  1 år 

Årsmötet beslutade att 

välja revisorer enligt Valberedningens förslag. 

 

16. Val av ledamöter i valberedningen 

Årsmötet beslutade att välja 

Berith Lyth, nyval, sammankallande 1 år 

Lars Wärnbring, nyval  1 år 

 

17. Avtackning av Berith Lyth och Eva Norström 

Ordförande Hans Träff tackade Berit för hennes insatser som styrelseledamot och Eva för 

hennes insats i valberedningen och överlämnade blomsterbuketter. 

 

18. Stämmans avslutande 

Årsmötet framförde ett tack till styrelsen och värdgruppen för ett mycket framgångsrikt 

verksamhetsår 2019. 

 

 

Jönköping 2020-02-27 

 

Sekreterare    Ordförande 

 

 

……………………………………… …  ………………………………………… 

Gunilla Waern   Gunnar Ramberg 

 

Justerare 

 

 

…………………………………………  ………………………………………… 

Barbro Einemo   Tage Bark 


