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Årsmöte
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Enligt närvarolista

Beslut

1. Årsmötet öppnas
Ordförande Lisbeth Malmqvist hälsade föreningens medlemmar välkomna till
årsmötet.

2. Årsmötets behöriga utlysande
Det antecknades att kallelse till årsmötet jämte verksamhetsberättelse har utsänts
till medlemmarna i föreskriven tid och dessutom har annonsering skett i
Jönköpings-Posten.

3. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd
Närvarande föreningsmedlemmar antecknade sig på en närvarolista, vilken ligger
till grund för röstlängden.

4. Faststäflande av dagordning
Årsmötet fastställde föreliggande dagordning.

5. Val av ordförande för årsmötet
Till ordförande för årsmötet valdes Lennart Jöråker.

6. Val av sekreterare för årsmötet
Till seki eterare for åt smotet valdes Inger Askehag

7. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
Till att jämte ordföranden för årsmötetjustera årsmötesprotokollet och tillika
rösträknare, valdes Emanuel Bjur och Sivert Sparr.
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8. Styrelsens verksamhetsberättelse samt balans- och resultaträlming för
2017

Lisbeth Malmqvist läste upp verksamhetsberättelsen och kassör Folke Hjeimstam
redogjorde för föreningens ekonomi 2017.

9. Revisorernas berättelse
Johnhenric Stegernyr föredrog revisorernas berättelse och föreslog årsmötet att
bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.

10. Fastställande av resultat- och balansräkning 2017 samt frågan om
ansvarsfrihet för styrelsen för år 2017
Resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2017 fastställdes. Styrelsen
beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

11. Fastställande av verksamhetspian 2018
Lisbeth Malmqvist läste upp verksamhetsplanen för 2018.
Årsmötet beslutade fastställa upprättad verksamhetspian för 2018.

12. Beslut om arvode 2017 och 2018
Årsmötet fastställde att arvode på ett halvt basbelopp, 22 400 kronor, fördelas
inom styrelsen och avser verksamhetsåret 2017.
Dessutom fastställde årsmötet att arvode på ett halvt basbelopp, 22 750 kronor,
fördelas inom styrelsen och avser verksamhetsåret 2018.

13. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
Årsmötet fastställer att antal ledamöter är åtta inklusive ordföranden, vilken har
utslagsröst, samt två suppleanter.

14. Val av ordförande för ett verksamhetsår
Till ordförande för ett verksamhetsår utses Lisbeth Malmqvist.

15. Val av fyra ledamöter för två år, samt tre ledamöter för ett år samt val
av två suppleanter
Omval av Pia Alderbring, Inger Askehag, Börje Johansson och Anne Marie
Måhlberg för två år.
Kvarstår Emanuel Bjur, Folke Hjeimstam och Mani Caspian för ett år.
Nyval av två suppleanter, Ronny Gustafsson och Sivert Sparr för ett år.

16. Val av två revisorer för ett år samt val av revisorsersättare för ett år
Omval av Lennart Jöråker, ordinarie, för ett år.
Nyval av Joakim Kihlberg, ordinarie för ett år.
Nyval av Evert Petersson, ersättare för ett år.
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17. Val av valberedning av tre personer inför 2019 års årsmöte varav en
sammankallande
Omval av Margaretha Selin-Thörnqvist och Uno Fredriksson.
Nyval av Marianne Pettersson. Sammankallande är Margaretha Selin-Thörnqvist.

18. Faststäflande av budget för 2018 och årsavgift för kalenderåret 2019

Årsmötet beslutade att fastställa budgeten för 2018, dock skall erhållet bidrag på
9000 kronor öronmärkas för häktesverksamheten.
Årsavgiften för 2019 skall vara oförändrad, 150 kronor.

Stadgeandring, RFS direktiv om hur föreningens namn skall skrivas
Årsmötet beslutar att stadgarna justeras till Södra Vätterbygdens frivilliga
samhällsarbetare.

Motioner
Inga motioner hade inkommit.

Årsmötets avslutning
Ordförande Lennart Jöråker tackade för uppmärksamheten och förklarade mötet
avslutat.
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