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Protokoll årsmöte 2017-03-02 klockan 11:00. 

Plats: Föreningens lokaler Östra Skärvallsgatan 1, Västra Frölunda. 

Närvarande:  90 föreningsmedlemmar enligt deltagarlistor. 

 

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 2016 

 Stig Johansson gick igenom den utdelade verksamhetsberättelsen.  
 

 Apropå informationen om Västerträffens representation i lokala pensionärsrådet 

 framfördes förslag från medlem att rapportering från dessa möten görs till föreningens 

 medlemmar.  
 

 Verksamhetsberättelsen för 2016 godkändes och lades till handlingarna. 

 

8 Fastställande av balansräkningen 
 Stig Johansson redogjorde för balans- och resultaträkningen och kommenterade särskilt 

 avsättning till jubileumsfond och investering i ny hjärtstartare.  
  

 Balansräkningen 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. 
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12  Fastställande av årsavgift 
 Årsavgiften på 150 kr fastställdes att oförändrat gälla även för år 2017. 

 

 

13 Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter 

 Valberedningen föreslog oförändrat 8 ledamöter och en suppleant. Årsmötet beslutade 

 enligt valberedningens förslag. 

 

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: 
 

 Göran Ekeroth Omval 

 Ann-Marie Svensson Omval 

 Gunilla Blomén Omval 

 Mötet beslutade enligt valberedningens förslag att på ett år välja 
 

 Thomas Holm  Omval 

 Lennart Andersson, Gert Adolfsson och Lillemor Magnusson valdes vid årsmötet 

 2016 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. Omval Revisor 

 Jan Lagerberg Omval Revisor 

 Ingrid Kristensson Omval Revisorsuppleant 

 

18 Val av valberedning inför nästa årsmöte 
 Valberedningens ledamot Jan-Inge Samuelsson omvaldes på ett år. 

 Som nya ledamöter valdes Solveig Svensson och Jan-Olof Janson på ett år. 
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19 Styrelsens förslag till budget och planering för det kommande året  
 Stig Johansson presenterade styrelsens förslag till 2017 års budget enligt bilaga, 

Kostnaderna domineras av hyreskostnaderna för vilka det råder viss osäkerhet på grund 

av det oklara avtalsläget. Kommunala bidrag är den största posten bland beräknade 

intäkter. 

 Förslag framfördes från flera medlemmar att styrelsen ska arbeta för att behålla den 

lägenhet som föreningen nu hyr och som bebos av Rigo Bodenfors. Stig Johansson 

informerade om att de planbestämmelser hyresvärden hänvisar till omöjliggör att ha 

någon boende i fastigheten. Med anledning av dessa regler kan styrelsen och ordförande 

för föreningen omöjligt ta ansvaret för ett fortsatt boende efter den tidsfrist Higab har satt. 

 Mötesordförande föreslog att styrelsen i verksamhetsberättelse för 2017 rapporterar om 

slutresultatet avseende hyresavtal för föreningens lokaler.  

 Styrelsens förslag till budget och arbetsplanering godkändes. 

 

20 Stadgeändring 

 Styrelsen föreslog ändring i föreningens stadgar enligt text i kallelse: 

 

 Nuvarande text: Ordinarie årsmöte avhålls före februari månads utgång.  

 Föreslås Ändras till. Ordinarie årsmöte hålls före mars månads utgång.  

 Årsmötet beslutade med enighet bland samtliga röstberättigade att ändra stadgarna enligt 

 förslaget.. 

 

21 Av medlem väckt fråga 
 Inga medlemsmotioner har inkommit. 

  

  

 Förslag utbildning hjärtstartare 

 Inger Hultgren frågade om planerade demonstrationer av hjärtstartare. Inger föreslog att 

 utbildning görs obligatorisk för alla ledare med ansvar för gruppaktiviteter och att 

 samtliga medlemmar erbjuds visning av demonstrationsfilmen. Mötesordförande 

 instämde i förslaget om kostnadsfri utbildning av ledare med ansvar för grupp och 

 föreslog att samtliga övriga medlemmar erbjuds utbildningen mot en liten avgift. 

 Tack från medlemmar  

 Reine Odell framförde medlemmarnas tack till Cafégruppen och styrelsen för årets 

 insatser. 

 Avtackningar med blommor 

 Föreningens ordförande Stig Johansson tackade Anita Andersson för hennes lyckade 

 insatser i valberedningen. 
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22 Mötets avslutning 
 Mötesordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

  

   

 

Vid protokollet   Justeras  

 

 

 

 

............................................................  ............................................................ 

Thomas Holm   Olle Gunnarsson, mötesordförande 

 

 

Justeras: 

 

 

 

 

..............................................................  ............................................................. 

Reine Odell     Karl-Erik Admark 

    


