
Protokoll ordinarie föreningsstämma

Söndag 20 januari 2019 klockan 13:00
Gemensamhetslokalen Konsertgatan 13, Västra Frölunda

Närvarande: Björn Ågårdh, Britt Winzell, Stefan Sjöström,

Caroline Utcovic, Dan Svensson, Christer Johansson, Claes Odell, Håkan Nilsson, 
Lena Danielsson, Lisbeth Rosén, Annika Smith,

Stefanie Erceg, Nikola Erceg, Lill-Ann Strandberg, Per Hermansson,

Folke Ahlström, Rita Grander, Susanne Ohlén, Maria Ahlström

och Inger Johansson

1. Mötets öppnande 
Rita Grandér öppnar mötet

2. Val av ordförande för stämman
Föreningsstämman beslutar att välja Folke Ahlström till mötesordförande. Folke 
övertar ordförandeskapet.

3. Val av sekreterare för stämman
Föreningsstämman beslutar att välja Maria Ahlström till mötessekreterare.

4. Val av två (2) stycken justerare för stämman (tillika rösträknare)
Föreningsstämman beslutar att välja Stefan Sjöström och Susanne Ohlén till 
justerare.

5. Kallelsens utsändande i laga tid
Föreningsstämman anser att mötet utlysts i laga tid.

6. Godkännande av röstlängden
Föreningsstämman beslutar att godkänna närvarolistan som röstlängd.

7. Fastställande av dagordningen
Föreningsstämman beslutar att godkänna dagordningen.
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8. Styrelsens årsredovisning för det senaste verksamhetsåret (Bilaga 1)
Folke föredrar årsredovisningen. Årsredovisningen läggs till handlingarna.

9. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkningen för det senaste året 
(Bilaga 2)
Föreningsstämman beslutar att bordlägga balans- och resultaträkning till en extra 
föreningsstämma.

10.Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste 
verksamhets-/räkenskapsåret (Bilaga 3)
Folke föredrar revisionsberättelsen. Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

11.Beslut om ansvarsfrihet åt styrelselsen för det gångna årets förvaltning
Föreningsstämman beslutar att bordlägga frågan om styrelsens ansvarsfrihet till 
en extra föreningsstämma.

12.Bestämmande av årsavgiften (Bilaga 4)
Styrelsen föreslår oförändrad årsavgift för 2020. Föreningsstämman beslutar att 
godkänna förslaget.

13.Fastställande av verksamhetsplan, samt behandling av budget för det kommande 
verksamhets-/räkenskapsåret (Bilaga 5, Bilaga 6)
Folke föredrar verksamhetsplanen och budgeten. Föreningsstämman beslutar att 
fastställa verksamhetsplan och budget.

14.Val av ordförande i förekommande fall på två (2) år (Bilaga 7)
Föreningsstämman beslutar att välja Rita Grandér till ordförande. Omval på två 
(2) år.

15.Val av kassör i förekommande fall på två (2) år
Föreningsstämman beslutar att välja Linn Jakobsson till kassör. Omval på två (2) 
år.

16.Val av sekreterare i förekommande fall på två (2) år
Föreningsstämman beslutar att välja Isabella Stenmark till sekreterare. 
Fyllnadsval på ett (1) år.

17.Val ledamöter i styrelsen för en tid på två (2) år
Förekom inte. Maria Ahlström och Per Hermansson har ett år kvar.

18.Val av suppleanter på två (2) år
Föreningsstämman beslutar att välja Susanne Ohlén, Stefan Sjöström och Dan 
Svensson till suppleanter. Nyval på två (2) år.
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19.Val av revisorer på ett (1) år
Föreningsstämman beslutar att välja Inger Johansson till revisor. Omval på ett (1) 
år.

20.Val av revisorssuppleant på ett (1) år
Föreningsstämman beslutar att välja Caroline Utkovic till revisorssuppleant. 
Omval på ett (1) år.

21.Valberedning på ett (1) år
Föreningsstämman beslutar att välja Dan Svensson och Folke Ahlström till 
valberedning. Omval på ett (1) år.

22.Behandling av förslag från styrelsen
Förekom inte.

23.Behandling av skriftliga motioner från medlemmarna
Förekom inte.

24.Mötets avslutande
Folke avslutar mötet.

Mötesordförande Folke Ahlström  Mötessekreterare Maria Ahlström

Justerare Susanne Ohlén   Justerare Stefan Sjöström
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