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Protokoll fört vid årsmöte med Hallands god mans- och förvaltarförening 
2018-03-10 
 
Plats: Folkets Hus i Varberg 
 
Närvarande: 31 medlemmar 
 
 
§1 Årsmötets öppnande 
Årsmötet öppnas av föreningens ordförande Svante Björding. 
 
§2 Beslut om årsmötet är behörigt utlyst 
Kallelse och dagordning har skickats till medlemmar via e-post samt brev senast den 
19 februari samt funnits tillgängligt på föreningens hemsida, där även 
verksamhetsberättelsen lagts ut. Beslutades att årsmötet var behörigt utlyst. 
 
§3 Fastställande av dagordning 
Punkten 11 på dagordningen ändras till 11 a fastställande av antal styrelseledamöter 
samt 11b beslut om ersättning till styrelsen, därefter fastställdes dagordningen. 
 
§4 Val av årsmötesfunktionärer 

a. till ordförande för årsmötet valdes Turid Ravlo Svensson, Träslövsläge, som 
tackade för förtroendet att leda årsmötet. 

b. till sekreterare valdes Anna Kinch, Steninge. 
c. till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Marita Sörström och Eva 

Larsson, båda Varberg. 
 
§5 Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse 2017 
Föreningens ordförande Svante Björding föredrog verksamhetsberättelsen. 
 
Föreningens kassör Margaretha Warnholtz föredrog den ekonomiska berättelsen. 
 
§6 Revisorernas berättelse 
Ingen av revisorerna var närvarande vid mötet. Revisorernas berättelse lästes därför 
upp av föreningens kassör. 
 
§7 Beslut om ansvarsfrihet 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
 
§8 Årsavgift 2019 
Medlemsavgiften i föreningen är 200 kr per år. Årsmötet beslutade att 
medlemsavgiften 2019 ska vara oförändrad. 
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§9 Budget 2018 
Kassören Margaretha Warnholtz redogjorde för styrelsens förslag till budget 2018. 
Årsmötet beslutade att godkänna föreslagen budget. 
 
§10 Motioner och verksamhetsplan 2018 
Det har inte inkommit några motioner eller några övriga förslag till årsmötet. 

a. ordförande Svante Björding redogjorde för styrelsens förslag till 
verksamhetsplan.  Årsmötet beslutade att godkänna förslaget till 
verksamhetsplan 2018. 

 
§11 Styrelseledamöter och ersättningar 2018 

a. fastställdes att styrelsen ska bestå av nio ordinarie ledamöter. 
 

b. 10 000 kr i ersättning till styrelsens vidareutveckling. 
Vardera 600 kr i kostnadsersättning till ordförande, kassör och sekreterare 
samt 300 kr i kostnadsersättning till övriga ledamöter. 
Reseersättning med 18,50 per mil till ledamot i samband med uppdrag för 
föreningen. 

 
§12 Val av styrelse 
Fem styrelseledamöter ska väljas och valberedningen föreslår omval på Svante 
Björding, Annika Söderkvist och Bengt Mård samtliga för en mandatperiod om två år. 
Nyval av Karin Månsson, Kinnared och Mats Carlsson, Varberg, båda för en 
mandatperiod om två år. 
 
Följande ledamöters mandatperiod utgår 2019 Anna Kinch, Ingemar Eriksson, Karin 
Petersson och Margaretha Warnholtz. 
 
Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag. 
 
§13 Val av revisorer 

a. Bengt Hultén omvaldes som ordinarie revisor för en mandatperiod om två år. 
b. Bernt Samuelsson omvaldes som revisorssuppleant på ett år. 

 
§14 Val av valberedning 

a. Årsmötet fastställde att valberedningen ska utgöras av tre personer. 
b. Till valberedning utsågs Ingemar Gottfridsson Laholm tillika sammankallande, 

Ronnie Lind Halmstad och Karin Sandström Varberg. 
 
§15 Val av ombud till RFS årskonferens, maj 2018 
Årsmötet uppdrog till styrelsen att inom sig utse ett ombud samt en ersättare till RFS 
årskonferens i Stockholm. 
 
§16 Övriga ärenden 
Inga övriga ärenden anmäldes. 
 
§17 Årsmötet avslutas 
Ordförande Turid Ravlo Svensson förklarade årsmötet för avslutat och lämnade över 
klubban till föreningens ordförande Svante Björding. 
 
Efter årsmötet fanns tid för frågor och reflektioner från de närvarande medlemmarna. 
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Därefter fick de närvarande en intressant och rolig berättelse från Lasse Diding, som 
berättade om sitt liv och sitt samlande. Årsmötet av slutades med att föreningen bjöd 
på lunch. 
 
 
Vid protokollet:    
 
 
Anna Kinch   Turid Ravlo Svensson 
sekreterare   ordförande 
 
Justeras: 
 
 
 
Marita Sörström  Eva Larsson  
   


