FMK HÄRNÖSAND

Protokoll fört vid årsmöte 2016-03-22
Tid:

18.00-ca 20.00

Plats:

HjärtLungs lokal vid residenset

Närvarande: Uno Gradin, Lennart Lahti, Sven E Lodén, Kalle Bäcklund, Pelle Österholm, Rolf
Andersson, Hans Löfgren, Torvald Hedman, Hans Wiklander och Laila Nordström.

§ 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 Hans Wiklander 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 2015.
§ 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 2015.
§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 2016
Mötet beslutade att ej genomföra rundresan i Hälsingland (tidigare styrelsebeslut 15-11-30)
och istället följa med på en Junseleresa tillsammans med de andra frivilligorganisationerna
den 28 juni, med start kl 08.00 vid Mc Donalds. Inbjudan är tidigare utsänd och bifogas till
protokollet.
§14. Val av styrelse och övriga ledamöter
Valberedningens förslag framfördes och mötet valde:
- Ordförande Uno Gradin på 1 år
- Kalle Bäcklund och Pelle Österholm som ledamöter på 1 år (Redan valda t.o.m. 2016)
- 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 Rolf Andersson.

§18. Val av valberedning 2 st 1 år
Mötet valde Gösta Rodling och Mona Boman att utgöra föreningens valberedning inför nästa
årsmöte.
§19. Övriga frågor
Inga övriga frågor framfördes
§20. Årsmötets avslutande
Uno Gradin tackade för förtroendet att få lett årsmötet och avslutade detsamma, varvid
deltagarna övergick till fika och allmänt umgänge.
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