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§ 1  Mötets öppnande: 

    Ulf Abramsson hälsade all välkomna och förklarade mötet för öppnat. 

§ 2  Fastställande av röstlängden: 

   Röstlängden fastställdes till 16 röstberättigade. 

§ 3  Val av mötesordförande: 

   Till mötesordförande valdes enhälligt Lars Neij. 

§ 4  Lokalområdesstyrelsens anmälan om protokollförare: 

   Till protokollförare valdes Lars-Göran Hansen. 

§ 5  Val av (2) justerare tillika rösträknare, som tillsammans med           

mötesordförande skall justera protokollet:  

   Till justerare och rösträknare valdes Lars Hagman och Monica Hagman. 

§ 6  Beslut om närvaro och yttranderätt förutom av personer enligt § 7    

moment 2: 

Beslutades att alla medverkande har närvarorätt och rösträtt. 

§ 7  Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst: 

   Svar ja. 

§ 8  Fastställande av dagordningen: 

   Dagordningen godkändes i sin helhet. 

§ 9  Genomgång av: 

    a  Lokalområdesstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om   

uppflyttande av mål och uppdrag från föregående årsmöte: 

   Godkändes och lades till handlingarna. 



    b  Balans och resultaträkning: 

   Godkändes och lades till handlingarna. 

    C  Revisorernas berättelse: 

   Godkändes och lades till handlingarna.  

§ 10 Fastställande av balans och resultaträkning samt beslut om disposition 

av vinst eller förlust: 

   Godkändes och lades till handlingarna. 

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för lokalområdesstyrelsen: 

   Ansvarsfrihet för lokalområdesstyrelsen beviljades. 

§ 12 Genomgång av lokalområdesstyrelsens förslag avseende: 

   Mål: 

        a Rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget 

för det närmast följande verksamhetsåret: 

   Godkändes och lades till handlingarna. 

        b Andra ärenden samt motioner vilka lokalområdesstyrelsen har bedömt 

kan ge konsekvenser för verksamhet eller ekonomi: 

   Godkändes och lades till handlingarna. 

§ 13 Beslut i ärenden enligt punkt 12: 

   Godkändes och lades till handlingarna. 

§ 14 Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål: 

   Godkändes och lades till handlingarna. 

§ 15 Val av lokalområdesstyrelsen enligt § 8 moment 1 samt beslut om 

suppleanternas tjänstgöringsordning: 

  # Antal ledamöter och suppleanter i styrelsen: 

  # Ordförande: Ulf Abramsson. Nyval 1 år. 

  # Vice ordförande: Tove Söderberg Olows. Nyval 2 år. 

  # Sekreterare: Lars-Göran Hansen. Nyval 2 år: 

  # Kassör. Sten Henningsson. Ett år kvar. 



  # Ledamot. Catharina Salomonsson. Ett år kvar. 

  # Supleant 1. Kinne Axelsson. Ett år kvar. 

  # Supleant 2. Maritha Johansson. Nyval 2 år. 

§ 16 Val av Revisorer och Revisorssuppleanter enligt § 9: 

    Revisor 1. Åsa Strindgård. Nyval 2 år. 

    Revisor 2. Eva Magnusson. Nyval 1 år. 

§ 17 Val av valberedning enligt § 10: 

    Valberedningens sammankallande : Fredrik Axelsson. Nyval 1 år. 

    Valberedning: Birgitta Henningsson. Ett år kvar. 

    Valberedning: Elisabeth Söderström. Nyval 2 år. 

§ 18 Beslut om omedelbar justering av punkterna 15-17. 

    Justerat. 

§ 19 Beslut om lokalområdesstyrelsens förslag i ärenden samt motioner enligt 

§ 7 moment 5 som inte behandlats under punkt 12. 

    Inga motioner. 

§ 20 Övriga frågor: 

    En fråga från Marie Johansson om att vi kan ta hit Brian och Litta för kurser 

i spår och skydd. ( Frågan i sin helhet läggs till handlingarna ). 

§ 21 Mötets avslutande: 

    Årsmötesordförande Lars Neij tackade alla för visat intresse och förklarade   

årsmötet för avslutat. 

 

Mötesordförande: Lars Neij. -------------------------------------------------------------- 

 

Justerare: Monica Hagman. --------------------------------------------------------------- 

 

Justerare: Lars Hagman. -------------------------------------------------------------------- 



 

 


