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Närvarande:  Se §3 nedan 
 
§ 1  Mötets öppnande 

Föreningens ordförande, Bo Wisfelt hälsade alla välkomna med en kort lägesinformation. 
Därefter förklarades mötet öppnat. 

 
§ 2  Val av ordförande samt sekreterare vid stämman 

Till mötesordförande valdes Göran Palmkvist. 
Till mötessekreterare valdes Robert Wiberg.  

 
§ 3  Godkännande av röstlängden 

På stämman var 28 röstberättigade medlemmar noterade i närvarolista och röstlängd för 
föreningsstämma 2019, vilken bifogas originalprotokollet. 
Röstlängden godkändes 

 
§ 4  Val av två justeringspersoner tillika rösträknare 

Till justeringspersoner och rösträknare valdes Sven-Olov Karlsson och Hans-Olof Rödlund. 
 
§ 5  Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning 

Stämman konstaterade att stämman blivit utlyst i behörig ordning. 
 
§ 6  Fastställande av dagordningen 

Den med kallelsen utskickade dagordningen kompletterades med en övrig fråga och godkändes.  
 
§ 7  Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen 

Årsredovisningen och revisionsberättelsen föredrogs av Eva-Britt Ohlsson, godkändes och lades 
till handlingarna. 

 
§ 8 Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt disposition av årets 

vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
Balansräkningen och resultaträkningen fastställdes och stämman beslöt att godkänna styrelsens 
förslag till disposition av det uppkomna resultatet. 

 
§ 9 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna 

Stämman beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 
 

§ 10 Fråga om arvoden till styrelseledamöter och revisorer 
Mötet beslutade att totalbeloppet skall vara 25 400:-. I totalbeloppet ingår arbetsgivaravgifter. 
Arvodena fördelas enligt styrelsens beslut. Gratifikationer utdelas enligt styrelsens beslut. 

 
§ 11 Beslut om medlemsavgifter  

Styrelsen föreslog att medlemsavgiften för 2019 skall uppgå 100 kr per år. Stämman beslöt att 
bifalla styrelsens förslag. Övriga avgifter enligt styrelsens beslut. 
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§ 12  Val av styrelsemedlemmar och styrelsesuppleanter. 
För mandatperioden (2år) till ordinarie stämma 2021 valdes: 
Bo Wisfelt  ledamot 
Robert Wiberg  ledamot 
Laila Feltby   ledamot 
Sara Andréasson   ledamot 
 
För mandatperioden (1år) till ordinarie stämma 2020 kvarstår: 
Jennie Larsson ledamot 
Eva-Britt Ohlsson ledamot 
Anders Sandberg ledamot 
 
För mandatperioden (2år) till ordinarie stämma 2021 valdes: 
Frank Karlsson  suppleant 
För mandatperioden (1år) till ordinarie stämma 2020 kvarstår: 
Tobias Gabrielsson  suppleant 

 
§ 13  Val av revisorer och revisorssuppleanter 

För verksamhetsåret 2019 fram till nästa årsstämma 2020 valdes i enlighet med valberedningens 
förslag:  
Gunnar Åkesson  Revisor 
Karl-Anders Hansson  Revisor 
Mats Josefsson  Revisorssuppleant 
Jan Wester  Revisorssuppleant 
 

§ 14 Val av valberedning 
Följande valberedning valdes av stämman: 
Sven-Olof Karlsson, Kungsäter, sammankallande 
Daniel Brax, Hjältaljunga 
 

§ 15 Proposition angående reverser 
Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att samtliga reverser, som efter dagens stämma inte 
uthämtats, ska makuleras av styrelsen. 

 
§ 16 Övriga frågor 

Beslutades att information om hur man kan få ut balans-och resultaträkningen ska läggas ut på 
föreningens hemsida och i kallelsen. 

 
§ 17 Mötet avslutas 

 

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade föreningsstämman avslutad. 
 
 
 
 
Göran Palmkvist Robert Wiberg    Sven-Olov Karlsson. Hans-Olof Rödlund 
Mötesordförande Mötessekreterare  Justerare   Justerare 
 


