
Vattenfalls veteraner i Östhammar

Protokoll fört vid Veteranernas årsmöte på rest.Gladan 2017-01-18

Närvarande:
Göran Lodin, Bertil Horneij, Lennart Fredriksson, Cay Olofsson, Ole Sass, Bo Svensson,
Kjell Borgman, Björn Johansson, Mona Hägglund, Alf Lindfors, Karl-Fredrik Ingemarsson,
Sten Lindholm, Lennart Löfgren, Lars- Åke Karlsson, Björn Näsman, Inger Sundqvist,
Sune Johnsson, Per Stangebye, Gunnar Frivik, Jan-Olof Ericsson, Bengt Wahlström,
Håkan Bergman, Bo Storvall.  Totalt 23 deltagare.

Mötets öppnande:
-Vår ordförande Göran Lodin hälsade alla hjärtligt välkomna.
-Mötet startade med en tyst minut för Nils Erik Paulin, Carl Mikael Bellman och Gunnar Lundblad
 som avlidit under året som gått.
-Göran tackade, f.d. ordförande Alf Lindfors, för all hjälp med bl.a. kassabokföringen.
-Protokollet från styrelse- och medlemsmötet den 9 november 2016 godkändes och lades
 till handlingarna.
-Klubbordförande Björn Johansson meddelade att besöket till  SFR sker nu på torsdag 26 januari.

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet:
    Karl-Fredrik Ingemarsson valdes till ordförande för årsmötet och Mona Hägglund till
    sekreterare.

 2. Val av två justeringsmän för dagens protokoll:
     Björn Näsman och Per Stangebye valdes till justeringsmän.

 3.  Fråga om kallelse till mötet skett på behörigt sätt:
      Mötet godkände kallelsen till mötet.

  4. Styrelsens berättelse för året som gått:
      Verksamhetsberättelsen upplästes av Mona Hägglund och godkändes.

  5. Ekonomisk redovisning:
     Ordförande Göran Lodin redovisade resultaträkningen för år 2016. Behållningen vid årets slut
     är 148.346,10 kr, som godkändes av mötet.

 6.  Revisorernas berättelse:
      Lars-Åke Karlsson läste upp revisorernas berättelse. Inga anmärkningar fanns i den
      ekonomiska redovisningen.

  7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen:
      Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för gångna året.

  8. Fastställande av budget för 2017:
      Ordförande Göran Lodin redovisade beräknad budget för 2017 som balanserar mot
      presenterad verksamhetsplan på 76.000 kr.  
      En mer detaljerad plan kommer senare. Mötet godkände budget och verksamhet.

  9. Fastställande av årsavgift för år 2017
      Mötet beslutade om oförändrad årsavgift på 150:-. Inbetalning senast den 31/3 2017
      till P.g. 172229-7. ( Ett år i taget, då det annars blir svårt med att administrera )Påminnelse
      kommer att ske i nästkommande protokoll som skickas med e-mail och brevledes till
      medlemmar utan dator.



   

   
   10.Val av styrelse och ledamot:
        Med utgångspunkt från valberedningens förslag valdes följande styrelse för 2017.

        Ordförande!                      Göran Lodin                              löpande        16/17
        Vice ordförande                       Sten Lindholm                          nyval            17/18
        Kassör                                     Bertil Horneij                             nyval             17/18
        Sekreterare                             Mona Hägglund                         löpande         16/17
        Klubbmästare                          Björn Johansson                       löpande         16/17
        Styrelseledamot                      Cay Olofsson                             omval            17/18

 11.  Val av revisorer och en suppleant:
       Mötet valde Lars-Åke Karlsson och Björn Myrbäver.
       Suppleant Bo Storvall.
       Samtliga är valda på 1 år ( omval 2017)

  12. Val av aktivitetsgrupp:
       Mötet valde som klubbmästare Björn Johansson ( löpande 16/17 ). Ole Sass ( omval 17/18 )
       Kristina Karlsson ( nyval 17/18 ).

 13.  Val av valberedning:
        Mötet valde Karl-Fredrik Ingemarsson ( sammankallande ) , Alf Lindfors och Sten Rundkvist
       som valberedningsteam till nästa årsmöte 2018.

  14. Behandling av till årsmötet hänskjutna frågor:
        Valberedningen lämnade förslag till stadgeändring av:
       § 5. Från: “ ledamöterna är ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, klubbmästare
       och en styrelsesuppleant ”  Till: “ ledamöterna är ordförande, vice ordförande, sekreterare,
       kassör, klubbmästare och en ordinarie styrelseledamot “.
       § 6. Från: “ Aktivitetsgruppen väljs av årsmötet och skall bestå av klubbmästare och två
       ledamöter “. Till:” Styrelsen kan på förslag av klubbmästaren utse lämpliga deltagare i en
       särskild grupp för planering och genomförande av medlemsaktiviteter. “
       Valberedningen föreslår samtidigt, att valberedningen, ska bestå av minst en deltagare
       bland veteraner som lämnat aktiv tjänst de senaste åren.
       Ändring fastställs, enligt stadgarna, på extra årsmöte i samband med april månads
       medlemsmöte.

  15. Övrigt:
       Avgående styrelseledamöter avtackades med  blomstercheck.
       Nästa styrelse- och medlemsmöte onsdagen den 8 februari kl. 13.00 på restaurang
      “Gladan”. Mötet föregås av gemensam lunch, Styrelsen samlas kl. 12.00.
       Välkomna !

       Mötesordförande                                                  Mötessekreterare                      

    ........................................                                       .............................,,,,,,,
       Karl-Fredrik Ingemarsson                                      Mona Hägglund

      Justeras                                                                 Justeras

   ........................................                                       ...................................
      Björn Näsman                                                        Per Stangebye



   

                                      

                                                                  


