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PROTOKOLL FRÅN ÅRSSTÄMMA 2019. 
Tid och plats: Den 12 maj, kl 11.00 i Friluftsbadet 

1. Mötets öppnande 
Föreningens ordförande Peter Westin hälsade de närvarande välkomna och 
förklarade mötet öppnat. 

2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd för mötet 
Beslöts att förteckningen över närvarande registrerade medlemmar, 27 st ska 
utgöra röstlängd. 

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Till ordförande valdes Håkan Edwardsson och till sekreterare Gudrun Söderberg. 

4. Fråga om mötet har blivit stadgeenligt kallat 
Fastställdes att mötet blivit utlyst på rätt sätt. 

s. Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställdes. 

6. Val av två justeringsmän, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet 
samt vara rösträknare 
Gun-Britt Svahn och Johan Öhlin valdes till justeringsmän tillika rösträknare. 

7. Behandling av verksamhetsberättelse 
Verksamhetsberättelsen har varit tillgänglig på hemsidan i laga tid och lades, efter 
genomgång, med godkännande till handlingarna. 

8. Behandling av revisionsberättelse 
Revisionsberättelsen hade bifogats kallelsen. Revisor Katharina Gustafsson 
tillstyrker att stämman behandlar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. 
Revisionsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. 

9. Fastställande av resultat- och balansräkning 
Resultat- och balansräkning fastställdes och lades till handlingarna. 

10. Disposition av resultatet enligt fastställd balansräkning 
Beslöts att föra årets vinst i ny räkning . 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
I enlighet med revisorns tillstyrkan i revisionsberättelsen beviljades styrelsens 
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. 

12. Framtidsplaner för 2019 
Peter Westin presenterade planer för 2019 där framför allt målning av dambadet 
utgör en stor post. Styrelsens planer godkändes. g .S . 
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13. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen 
I enlighet med valberedningens förslag fastställdes antalet styrelseledamöter till 7 
plus ordförande. 

14. Val av styrelseledamöter 
I enlighet med valberedningens förslag valdes följande ledamöter: 
Thomas Sandberg och Sean o ·oonnel , nyval på årsmöte 2019, för två år_ 
Carina Bjurström och Håkan Edwardsson, omval på årsmöte 2019, för två år 
Anders Thulin , nyval på årsmöte 2018 för två år, 
Marie du Rietz och Gudrun Söderberg , omval på årsmöte 2018, för två år. 

15. Val av ordförande i styrelsen 
Peter Westin omvaldes för ett år till stämman 2020. 

16. Val av valberedning om två personer. 
Till valberedningen omvaldes Åke Söderberg (sammankallande) samt Johan Öhlin 
och Sofia Arden. 

17. Val av en revisor och en revisorssuppleant. 
Till revisor valdes Erik Brusewitz och till suppleant valdes Katharina Gustafsson. 

18. Fastställande av medlemsavgift för år 2020. 
Fastställs att den nuvarande medlemsavgiften på 200:- kronor kvarstår. 

19. Beslut om styrelsearvoden 
Arvoden utgår ej . 

20. Inkomna motioner 
Det har ej inkommit några motioner. 

21. Övriga frågor 
Avgående ledamöter Gert Persson och Monica Lagne tackas för sina insatser i 
styrelsen. Vidare tackas Ulla Undemo för sina trivselskapande insatser i dambadet. 
Ny operativt ansvarig , Robert Sahlberg, presenterade sig och hälsades välkommen. 

22. Stämman avslutas 
Mötesordförande tackade de närvarande och förklarade stämman avslutad . 
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