Protokoll fört vid Årsmötet 2017-02-07
Närvarande: Ca 90 medlemmar.
§1. Mötets öppnande
Föreningens ordförande Lars-Erik Käll hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§2. Årsmötets behöriga utlysande
Mötet befanns vara behörigen utlyst.
§3. Val av mötesordförande
Bo Asp valdes enhälligt.
§4. Val av mötessekreterare
Föreslogs och valdes Lars Åhlin.
§5. Val av två justeringsmän
Utsågs Anita Björkroth och Krister Jansson.
§6. Godkännande av föredragningslistan
Den föreslagna föredragningslistan godkändes.
§7. Verksamhetsberättelse
Mötesordförande Bo Asp frågade om deltagarna läst den utdelade verksamhetsberättelsen och
om det fanns några frågor eller synpunkter. Då inga sådana fanns frågade mötesordföranden
om verksamhetsberättelsen kunde godkännas, vilket besvarades med ja.
§8. Resultaträkning
Föreningens kassör, Sven Edman, föredrog resultaträkningen för 2016. Resultatet visade ett
underskott på drygt 9 000 kr. En förklaring till detta är att investeringar i IT-utrustning ej
skrivs av, utan omkostnadsförs i sin helhet under verksamhetsåret.
§9. Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen upplästes av revisor Irma Svensson. Berättelsen innehöll inga
anmärkningar mot föreningens ekonomiska redovisning.
§10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
De församlade medlemmarna beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§11. Beslut om antalet styrelsemedlemmar för 2017
Föreslogs och beslutades vara oförändrat.
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§12. Val av styrelsemedlemmar
Valberedningen presenterade sitt förslag på styrelseledamöter:
Ordförande Lars-Erik Käll, Kungsör, 1 år kvar.
Vice ordförande Jan Hultberg, Köping, omval 2 år.
Kassör Sven Edman, Köping, omval 2 år.
Sekreterare Lars Åhlin, Kungsör, 1 år kvar.
Materielansvarig Peder Vikström, Köping, 1 år kvar.
Ledamot Ritwa Åstedt, Valskog, 1 år kvar.
Ledamot Åke Dahlqvist, Köping, omval 2 år.
Ledamot Ingje Karlsson, Hallstahammar, 1 år kvar.
Suppleant Taimi Svenson, Köping, 1 år kvar.
Suppleant Krister Jansson, Solmyra, omval 2 år.
Samtliga förslag godkändes.
§13. Val av två revisorer + en revisorssuppleant på 1 år
Valberedningen föreslog omval av Irma Svensson (sammankallande) och Jacqueline
Adolfsson som revisorer och Elisabeth Dömstedt som revisorssuppleant. Förslaget godkändes.
§14. Val av valberedning på 1 år
Lennart Andersson och Inger Lindholm omvaldes. Lennart fortsätter som sammankallande.
§15. Budgetförslag för år 2017
Kassören Sven Edman föredrog ett budgetförslag med ett negativt resultat på 11 900 kr.
Liksom under §8 är en förklaring investeringar i IT-utrustning. Budgetförslaget godkändes.
§16. Beslut om medlemsavgift för år 2018
Beslutades om oförändrat 200 kr för medlem samt 100 kr för familjemedlem och
ungdomsmedlem.
§17. Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes.
§18. Mötets avslutande
Mötesordföranden förklarade årsmötet avslutat. Lars-Erik Käll avtackade Bo Asp för väl
genomfört årsmöte.

Vid protokollet:
Lars Åhlin
Justeras:
Anita Björkroth

Krister Jansson
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