Pensionärsklubben

Västerträffen
Protokoll årsmöte 2016-03-03 klockan 11:00.
Plats: Föreningens lokaler Östra Skärvallsgatan 1, Västra Frölunda.
Närvarande: Cirka 100 föreningsmedlemmar.
1

Mötets öppnande
Ordföranden Stig Johansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2

Val av ordförande för årsmötet
Till ordförande för mötet valdes Olle Gunnarsson.

3

Val av sekreterare för årsmötet
Till sekreterare för mötet valdes Thomas Holm.

4

Val av justeringsmän och rösträknare för årsmötet
Till justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Reine Odell
och Karl-Erik Admark. Båda valdes även som rösträknare.

5

Mötets stadgeenliga utlysande
Mötet förklarades stadgeenligt utlyst.

6

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

7

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2015
Mötesdeltagarna uppmanades och fick en stund att studera den utdelade
verksamhetsberättelsen för det gångna verksamhetsåret. Verksamhetsberättelsen för 2015
godkändes därefter och lades till handlingarna.

8

Fastställande av balansräkningen
Stig Johansson redogjorde för balans- och resultaträkningen som påverkats positivt bland
annat av högre hyresintäkter och lägre lokalkostnader än budgeterat. Balansräkning
fastställdes av mötet.

9

Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen, som föredrogs av Karl-Erik Admark, godkändes och lades till
handlingarna.

10 Beslut om ansvarsfrihet
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
11 Fastställande av ersättning till styrelse och revisorer
Inga arvoden har utgått till styrelse och revisorer under det gångna året. Mötet beslutade
att inga arvoden skall utgå det kommande året.
12

Fastställande av årsavgift
Årsavgiften på 150 kr fastställdes att oförändrat gälla även för år 2017.
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13 Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter
Styrelsen består enligt föreningens stadgar av 8 ledamöter och en suppleant. Ingen
ändring av stadgarna föreslogs.
14 Val av ordförande för ett år
Mötet beslutade enligt valberedningens förslag att på ett år välja:
Stig Johansson

Omval

15 Val av övriga styrelseledamöter
Mötet beslutade enligt valberedningens förslag att på två år välja:
Lennart Andersson Omval
Gert Adolfsson
Omval
Lillemor Magnusson Nyval
Ledamöterna Göran Ekeroth (kassör), Thomas Holm (sekreterare), Ann-Marie Svensson
och Gunilla Blomén valdes vid årsmötet 2015 på två år och kvarstår i styrelsen.
16 Val av styrelsesuppleant för ett år
Mötet beslutade enligt valberedningens förslag att på ett år välja
Percy Lignell

Omval

17 Val av revisorer och suppleant för ett år
Mötet beslutade enligt valberedningens förslag att på ett år välja:
Karl-Erik Admark.
Jan Lagerberg
Ingrid Kristenson

Omval
Omval
Nyval

Revisor
Revisor
Revisorsuppleant

18 Val av valberedning inför nästa årsmöte
Valberedningens ledamot Anita Andersson omvaldes på ett år.
Som ny ledamot valdes Jan-Inge Samuelsson på ett år.
20 Styrelsens förslag till budget och planering för det kommande året
Stig Johansson presenterade styrelsens förslag till 2016 års budget enligt bilaga via dator
och projektor. Stig informerade också om arbetsplanering för 2016. I förslagen ingår
åtgärder för att underlätta fortsatt arbete samt några nya aktiviteter. Styrelsens förslag till
budget och arbetsplanering godkändes.
Stig Johansson informerade avslutningsvis om planer på särskilda träffar för nya
medlemmar.
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21 Av medlem väckt fråga
Inga medlemsmotioner har inkommit.

22 Mötets avslutning
Mötesordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Avtackningar med blommor
Föreningens ordförande Stig Johansson avtackade Inger Hultgren efter 4 års
styrelsearbete och uttryckte förhoppning om samt lycka till med Ingers fortsatta
engagemang i och för Västerträffen.
Stig avtackade också Lennart Svensson och Kent Olsson efter många års engagemang i
valberedningen med många lyckade rekryteringar som resultat.

Vid protokollet

Justeras

............................................................
Thomas Holm

............................................................
Olle Gunnarsson, mötesordförande

Justeras:

..............................................................
Reine Odell

.............................................................
Karl-Erik Admark.

