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ÖSTRA SKARABORGS   Protokoll fört vid årsmötet 8 maj 2018 

FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE  Närvarande; 26 medlemmar 

 

Protokollet omfattar §§ 1 – 12 

§ 1 Årsmötet öppnas 

 Vice ordföranden Tommy Hoff hälsade de närvarande välkomna och förklarade 

 årsmötet för öppnat. 

§ 2 Beslut om årsmötet är behörigt utlyst 

 Personlig kallelse har skickats till medlemmarna. 

 Årsmötet beslutade 

 a t t godkänna kallelsen. 

§ 3 Fastställande av dagordning 

 Årsmötet beslutade 

 a t t godkänna förelagd dagordning. 

§ 4 Val av mötesfunktionärer 

 a) ordförande 

 Årsmötet beslutade 

 a t t välja Tommy Hoff som ordförande för mötet. 

 b) sekreterare 

 Årsmötet beslutade 

 a t t välja Ulf Johansson som sekreterare för mötet. 

 c) protokolljusterare tillika rösträknare 

 Årsmötet beslutade 

 a t t               välja Ulla-Britt Hagström som protokolljusterare tillika rösträknare.  

§ 5 Behandling av styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse 

 2017 års verksamhetsberättelse redovisades.  

 2017 års ekonomiska rapport redovisades. 

 Årsmötet beslutade 

 a t t efter godkännande lägga verksamhetsberättelsen och ekono- 

  miska rapporten till handlingarna. 
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§ 6 Behandling av revisorernas berättelse 

 Revisor ersättare Håkan Larsson föredrog revisorernas berättelse. 

 Årsmötet beslutade 

 a t t efter godkännande lägga revisorernas berättelse till handlingarna. 

§ 7  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

 Årsmötet beslutade 

 a t t enligt revisorernas förslag om full ansvarsfrihet för styrelsen och 

  kassaförvaltaren för verksamhetsåret 2017. 

§ 8 Beslut om årsavgift för kommande år 

 Årsmötet beslutade 

 a t t årsavgiften för 2019 skall vara oförändrad 120 kronor. 

§ 9 Beslut om verksamhetsplan och budget 

 Ulf Johansson föredrog verksamhetsplanen för 2018 (se bilaga 1). Tommy 

 Tingvall föredrog budgeten för 2018 (som fanns i handlingarna). 

 Årsmötet beslutade 

 a t t  fastställa verksamhetsplanen för 2018 och budgeten för 2018. 

§ 10 Behandling av förslag från styrelsen och inkomna motioner 

 Inga motioner har inkommit. 

 Förslag till ändring av stadgarna föreligger till beslut av årsmötet, samt beslut 

 om dess ikraftträdande (se bil 2). 

 Årsmötet beslutade 

 a t t  i enlighet med styrelsens förslag anta de ändringar i stadgarna 

  som styrelsen föreslagit, samt 

 a t t i enlighet med styrelsens förslag under § 6 p 11 a, att ordförande 

  väljs för ett år, skall justeras omedelbart. 
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§ 11 Val av: 

 a) ordförande för 1 år 

 Årsmötet beslutade 

 a t t välja   Bert-Ola Karlsson Skövde nyval 1 år 

  

 

 b) ledamöter för 2 år 

 Årsmötet beslutade 

 a t t välja   Tommy Hoff Skövde omval 

              Margaretha Ohlin Hjo omval 

              Olle Wendt Skövde omval 

              Tommy Tingvall Skara 1 år kvar vald 2017  

              Ulf Johansson Skövde 1 år kvar vald 2017 

              Lars Lundberg Lidköping 1 år kompletteringsval

  

 c) 3 ersättare för 1 år 

 Årsmötet beslutade 

 a t t välja   Gunilla Knutsson-Löfvenborg Skövde omval 

              Leif Johansson  Skövde omval 

              Christina Boodh-Jonsson Skövde omval   

 d) 2 revisorer för 1 år 

 Årsmötet beslutade 

 a t t välja   Håkan Larsson  Skövde nyval 

             Billy Strid  Falköping nyval 

 e) 1 revisor ersättare på 1 år 

 Årsmötet beslutade 

 a t t välja   Sigvard Persson  Hjo           nyval 

 f) Valberedning, varav en sammankallande 

 Årsmötet beslutade 

 a t t välja   Stig Hallander, sammankallande Skövde nyval 

              Kerstin Tingvall  Skara omval 

              Christer Cunow  Tidaholm nyval 
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 g) ombud och ersättare till förbundets årsmöte, kommande år 

 Årsmötet beslutade 

 a t t välja    Ulf Johansson, ordinarie Skövde omval 

               Bert-Ola Karlsson, ersättare Skövde omval 

§ 12 Årsmötet avslutas 

 Ordföranden Tommy Hoff avtackade de avgående revisorerna Tommy 

 Wahlsten och Karl-Erik Karlsson och valberedarna Gunilla Nilsson och Sigvard 

 Persson, tackade de närvarande och förklarade årsmötet för avslutat. 

 Tommy Hoff    Ulf Johansson 

 ordförande    sekreterare 

 

  

 Ulla-Britt Hagström 

 justerare 

 

        

 

 

 

 

  


