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Protokoll årsmöte 2018-03-01 klockan 11:00. 

 

Plats: Föreningens lokaler Östra Skärvallsgatan 1, Västra Frölunda. 

Närvarande: 106 föreningsmedlemmar enligt deltagarlistor. 

 

1 Mötets öppnande 

 Ordföranden Stig Johansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 I inledningsanförandet erinrade Stig om att föreningen bildades nästan på dagen för 

 trettio år sedan. Stig informerade vidare om dagens program och om de lediga platserna; 

 som lotteriansvariga samt annonsförsäljare.  

 

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                    

 Inga-Lill Bonander och Anita Odell. Till rösträknare valdes Reine Odell och Karl-Erik 

 Admark. 

 

5 Mötets stadgeenliga utlysande 
 Mötet förklarades stadgeenligt utlyst. 

 

6 Godkännande av dagordningen 
 Dagordningen godkändes. 

 

7 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2017 

 Stig Johansson gick igenom den utdelade verksamhetsberättelsen.  

 Det uppmärksammades särskilt att bibliotekariens uppskattade insatser finns omnämnda i 

 berättelsen. 
 

 Verksamhetsberättelsen för 2017 godkändes och lades till handlingarna. 

 

8 Fastställande av balansräkningen 
 Föreningens kassör, Göran Ekeroth redogjorde för resultat- och balansräkning enligt 

 utdelat material och kommenterade posten "Övriga lokalkostnader". Den relativt 

 stora positiva avvikelsen från budget förklaras främst av att förväntade kostnader för 

 städning inte utfallit. Dessutom nämndes att hyresintäkterna har överträffat budget något. 

  

 Resultat- och balansräkningen fastställdes av mötet.  
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 Under punkt 8 berördes också budget för 2018. Noteringar om den nya budgeten 

 redovisas i protokollet under punkt 19. 

 

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 2018. 

 

3 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: 
 

 Gert Adolfsson  Omval 

 Lillemor Magnusson Omval 

 Thomas Holm  Omval 

  

 Mötet beslutade enligt valberedningens förslag att på ett år välja 

 

 Jan-Erik Nilsson Nyval 

 
 

 Göran Ekeroth, Ann-Marie Svensson och Gunilla Blomén valdes vid årsmötet 

 2017 på två år och kvarstår i styrelsen. 

 

 



Seniorklubben 

Västerträffen 

3 

 

 

16 Val av styrelsesuppleant för ett år  

 Mötet beslutade enligt valberedningens förslag att på ett år välja 
 

 Birgitta Malmbratt Nyval 

 

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 ledamöter Solveig Svensson och Jan-Olof Janson omvaldes på ett år. 

 

19 Styrelsens förslag till budget och planering för det kommande året 

 Utdelat förslag till budget för 2017 ledde till fråga beträffande kraftigt minskade 

 hyresintäkter. Anledningen till denna minskning är att vi förlorat två stora hyresgäster, 

 de bridgeklubbar som hyrt in sig sedan lång tid. Stor del av deras medlemmar har i stället 

 blivit medlemmar i Västerträffen och bedriver nu sitt spel i vår förenings regi. På fråga 

 om budgeterad kostnad för cirklar informerades om att intäktsposten "Bidrag 

 Vuxenskolan" väl täcker de budgeterade kostnaderna för material. 

 Stig Johansson informerade om att styrelsen beslutat att avvakta med planering för året 

tills hyresavtal med Higab är klart. Styrelsen har drivit frågan i två år och har enbart fått 

tillfälliga tremånadersavtal av hyresvärden. 

 Styrelsens förslag till budget och hantering av arbetsplaneringen godkändes. 

 

20 Stadgeändring 

 Det har visat sig nödvändigt registrera nya firmatecknare för föreningen. Styrelsen har i 

 samband med detta passat på tillfället att ta fram ett förslag på uppdaterade och 

 moderniserade stadgar.  

 Årsmötet röstade om föreslagen namnändring från Pensionärsklubben Västerträffen till 

 Seniorklubben Västerträffen med resultat cirka 90 röster för, 11 röster mot och en 

 nedlagd röst. 

 Föreningens sekreterare gick igenom de ändringar det nya förslaget enligt utdelat material 

 innebär. Förutom namnändringen nämndes ändrade ordval och strykning av överflödiga 

 delar. Förslaget innebär också förtydligande avseende tid för kallelse till årsmöte. 

 Årsmötet beslutade med enighet att anta de nya stadgarna enligt förslag. 
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21 Av medlem väckt fråga 
 Inga medlemsmotioner har inkommit. 

  

 Avtackningar  

 Föreningens ordförande Stig Johansson riktade sitt och föreningens tack till Lennart 

 Andersson, avgående styrelseledamot och ber att få återkomma med uppvaktning snarast 

 efter Lennarts tillfrisknande. 

 Stig tackade också Percy Lignell, avgående styrelsesuppleant för hans insatser, bland 

 mycket annat arbetet med programblad, i Mediagruppen, med fotografering och som 

 annonsförsäljare. 

 

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

  

   

 

Vid protokollet   Justeras  

 

 

 

 

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

Thomas Holm   Olle Gunnarsson, mötesordförande 

 

 

Justeras: 

 

 

 

 

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

Anita Odell     Inga-Lill Bonander 


