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Årsmötesprotokoll
Tid: tisdag den 31 mars 2015
Plats: Linköpings stadshus

§ 1 Årsmötet öppnas
Ordftirande Christer Vindeby hiilsade alla välkomna och fiirklarade mötet öppnat.

§ 2 Beslut om årsmötet är behörigen utlyst
Kallelsen utsåind tre veckor fiire mötet vilket ?ir vad stadgarna kräver
Mötet ftirklarade att kallelsen skett enligt stadgama

§ 3 Val av ordfiirande och sekreterare fiir årsmötet
Christer Vindeby valdes att leda stiimman samt Christer Hill valdes att fiira protokoll

§ 4 Yal av två protokolljusterare/rösträknare
Inger Kjell och Lars Göran Öberg valdes att justera protokollet och till röstriiknare

§ 5 Fastställande av dagordningen
Dagordningen godkåindes av ståimman

§ 6 Behandling av styrelsens verksamhets- och ekonomiberättelser
Ordftirande informerade om verksamhetsberättelse.
Efter ekonomiberättelsen som redovisades av kassören faststiilldes balans- och

resultatriikningen.

§ 7 Behandling av revisorernas berättelse
Revisorerna har funnit bokfiiringen vara ftird i god ordning

§ 8 Beslut om ansvarsfrihet fiir styrelsen
Mötet beslutade bevilj a styrelsen ansva.rsfrihet

§ 9 Förslag från styrelsen
Förslag om olycksfallsfiirsåikring fiir alla medlemmar kostnad 13,00 kronor per person

ftir 2015. Förslag att ftireningen betalar avgiften for 2015. För 2016 kommer avgiften
att ingå i medlemsavgiften som då kommer att uppgå tlll125 kronor per person.

Mötet godktinde ftirslaget om olycksfallsftirsiikringen.
Dåirutöver finns möjlighet att individuellt teckna en ansvarsftirsiikring. Avgiften ftr
2015 är 127 Wotor. För kommande år kommer avgiften att uppgå till 170 kronor.

Utftirlig information kommer att läggas ut på ftireningens webbplats.

§ 10 Yal av llöreningsordfiirande för 1 år
Mötet beslutade att ftlja valberednigens lorslag att välja Christer Vindeby till
ftirenigens ordftirande fiir ett år.

Valet skedde med acklamation.
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§ 11 Val av två styrelseledamöter f6r två år vardera
Mötet beslutade att fiilja valberednigens fiirslag att viilja Reidun Claesson ochAnders
Wåhlinder till styrelseledamöter på wå äir vardera.

§ 12 Yal av en styrelsesuppleant Iör två år
Mötet beslutade att fo§a valberednigens forslag att Peter Moberg blir omvald som
styrelsesuppleant ftir två år.

§ 13 Val av två revisorer fiir ett årvardera. En sammankallande
Mötet beslutade att ftilja valberednigens fiirslag att viilja Leif Ånell och Håkan
Pettersson som ftireningens revisorer på ett år vardera. Leif Ånell utsågs även till
sammankallande.

§ 14 Val av en revisorsuppleant fiir ett år
Mötet beslutade att frlja valberednigens frrslag attvälia Olle Dahlqvist som
revisorsuppleant.

§ 15 Yal av tre valberedare fiir ett årvardera. En sammankallande
Lars Göran Oberg, Inger Kjell och Peter Ljungdahl valdes till valberedare. Lars Göran

Öberg utsågs även till sammankallande.

§ 16 Verksamhetsplanen Iör kommande kalender år
Ordfiirande sammanfattade verksamhetsplanen ft)r kommande år vilket innehåller
fortsatta godmansluncher en gång i månaden. Föreningen bjuder då in olika fiireningar
oh organisationer. Medlemsmöten blir även kommande år en viktig del i informationen
till medlemmarna. Vårt etablerade samarbete med såväl niimnden som enheten har en

given plats bland aktiviteterna. Medlemsrekryteringen intar en frams§utande plats ven
underåret.

§ 17 Budgeten och årsavgiften fiir kommande räkenskapsår
Budgeten for kommande råikenskapsår godkändes av stämman.

Stiimman godkåinde höjning av medlemsavgiften 2016 till 125 kronor per år.

§ 18 Motioner från medlemmarna
Inga motioner har inkommit till styrelsen
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§ 19 Övriga frågor
Ordftiranden presenterade Bo Strand som kaserade med tillbakablickar under de20
åren som ftireningen funnits.
Ordftiranden avtackade avgående styrelsemedlemmar.

§ 20 Årsmötet avslutas
Ordfiiranden avslutade mötet och inbjöd tillbuft med kaffe samt underhållning
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Lars Göran Oberg

Protokolljusterare
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Christer Hill


