FMK HÄRNÖSAND

Protokoll fört vid årsmöte 2014-03-18

Tid:

18.00-ca 20.00

Plats:

Marinmässen, Gl:a KA 5

Närvarande: Uno Gradin, Lennart Lahti, Sven E Lodén, Kalle Bäcklund, Pelle Österholm, Rolf
Andersson, Mona Boman, Edor Olofsson, Ingrid Olofsson, Hans Löfgren, Bengt Andersson
och Lars Sellgren.

§ 1. Årsmötets öppnande
Ordförande hälsade samtliga välkomna och öppnade årsmötet.

§ 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Mötet valde sittande ordförande och likaledes sekreterare, Uno Gradin och Pelle Österholm.

§ 3. Val av 2 justerare att jämte ordföranden justera mötets protokoll
Mötet valde Mona Boman och Hans Löfgren som justerare av protokollet.

§ 4. Fråga om mötets behöriga utlysande
Kallelsen skickades med Email och per post (de utan anmäld mailadress) tre veckor före
mötet och därmed fastställdes att mötet var behörigt utlyst.

§ 5. Fastställande av dagordning
Mötet fastställde föreslagen dagordning.

§ 6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
Ordförande läste upp styrelsens verksamhetsberättelse, som fastställdes och lades till
handlingarna.

§ 7. Redovisning av resultat- och balansräkning

Lennart Lahti redovisade föreningens resultat- och balansräkning.

§ 8. Föredragning av revisionsberättelse
Hans Löfgren föredrog revisorernas berättelse, som föreslog att styrelsen skulle beviljas
ansvarsfrihet för 2013.

§ 9. Fastställande av resultat- och balansräkning
Mötet fastställde resultat- och balansräkningen, som lades till handlingarna.

§10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2013.

§11. Behandling av motioner och hänskjutna frågor
Inga motioner, eller andra frågor hade inkommit till mötet.

§12. Fastställande av årsavgift
Av styrelsen framfört förslag, på oförändrad medlemsavgift, fastslogs av mötet.

§13. Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2014
Lennart Lahti föredrog styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget, vilka fastställdes
och lades till handlingarna. De förslag på resmål som skickades med kallelsen till årsmötet
diskuterades och mötet beslutade att årets resa skulle bli en tur till Sundsvall för information
om brobygget samt en tur med MS Medvind och därtill hörande lunch. Ytterligare en
aktivitet med ex efterföljande ”grillafton” beslutades att genomföras, men mötet uppdrog åt
styrelsen att arbeta fram ett förslag på den aktiviteten (ex utbildning i HLR samt
hjärtstartare).

§14. Val av styrelse och övriga ledamöter
Valberedningens förslag framfördes av Lars Sellgren, och förslaget var ”omval” på samtliga,
varför mötet valde:
- Ordförande Uno Gradin på 1 år
- Kalle Bäcklund och Pelle Österholm som ledamöter på 1 år
- Lennart Lahti och Sven E Lodén som ledamöter på 2 år

§17. Val av revisorer och revisorsuppleanter (2 av vardera) 1 år
Mötet beslutade att välja Monika Bystedt och Hans Löfgren till revisorer.
Som revisorsuppleant valde mötet Lars Osterman, och samtidigt beslutade mötet att i
fortsättningen bara utse en suppleant.

§18. Val av valberedning 2 st 1 år
Mötet valde Lars Sellgren och Mona Boman att utgöra föreningens valberedning inför nästa
årsmöte.

§19. Övriga frågor
Under denna punkt informerades om att ”hela familjen” inkluderas för en som är medlem i
FMK, och att därmed kan ex. hustrun även få del av förmåner och subventioner av annat
slag.

§20. Årsmötets avslutande
Uno Gradin tackade för förtroendet att få lett årsmötet och avslutade detsamma, varvid
deltagarna övergick till fika och allmänt umgänge.

Härnösand 2014-03-

______________________________
Pelle Österholm / Årsmötessekreterare

_____________________________
Uno Gradin / Årsmötesordförande
JUSTERAS

_______________________________

______________________________

Hans Löfgren / Justerare

Mona Boman / Justerare

