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Protokoll fört vid årsmöte 7 mars z0tg

Plots: ABF:s lokaler Stigaregaton 7, Folun

§1 Årsmötet öppnas
S§telsens ordförande Björl Barle hälsar alla välkomna och förklarar arsmötet öppnat.

§2 Frflga om rlrsmötet är behörigt utlyst.
Frågan besvarades rned enhälligt Ja.

§3 Fastställanrle av dngordning
Föreslagna dagordningen faststäl1des enhälligt

§4 Yal av ordfiirande fiir årsmötet
Till.ordförande för mötet utsågs Helle Bryn-Jensen.

§5 Val av sekreterare fiir årsmötet
Till selreterare f«ir årsmö1et utsågs Kjell Eriksson.

§6 Val av protoholljusterare och rösträl<nare.
Till protokollsiusterare tillika röstriiknare valdes Rose-Marie Broddn och Per Wahlqvist.

§Z Upprättanrle och godkännande av röstlängd
Nän'arolista prickades av och godkändes som röstlängd.

§s Behandling av slyrelsens verlaamhetsberättelse och ekonomiska redovisning.
SST elseas ordförande Björn Barle föredrog verksamhetsberättelsen och dea
ekonomiska redovisningen (bilaga 1). Årsmötet beslutar att lägga verksamhets- och
ekonomisk redovisning med godkiinnande till handlingarna

§9 Reriisorernas berättelse
Mötets ordförande Helle Bryn-Jelsen föredrog revisionsberättelsen (bilaga 2). Årsmötet
beslutar att, i enlighet med revisorernas förslag, Iägga revisionsberiittelseir med
godkiir:nande till handlin gar\a.

§10 Faetställande av balans och resultatråikning
Bqlans och resqltaträkning föredrogs al stlrelsens kasss Gunilla Runströrn och
last!ralldes.

§11 Besld om ansvarsfrihet fiir styrelsen
Årsrnötet beslutar att bevil-ja s§,relsen ansvarsfrihet för verksamhetsonrådet 2018.

§12 Årsnvgift fiir n?istkommanrle kalenrlerår.
Årsargiften föreslås bli oförändrad 100 kr per år vilket godkäldes av årsmötet.
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Argnr 8O2477-2575 Säte: Falun

Beslut om verlsamhetsplan och budget
Verksamhetsplanen och budgeten for 2019 godkändes av årsmötet (bilaga 3).

Sfyrelsens fiirslag till resekostnadsersättning fiir styrelsemedlemmar.

Styrelsen ftireslår i skrivelse (bilaga 4), som utsänts med kallelsen, att styrelseledamot
e1ler person utsedd av styrelsen ska fä ersättning för resor och andra kostnader som
uppkommer vid verksamhetens genomfiirande eller när person rE)resenterar
föreningen. Årsmötet beslöt godkänna den i sl«ivelsen fiireslagna ersättningsmodellen.

Inkomna {iirslag motioner
Inga fiirslag har inkommit

Val av s§relse, revisorer, valberedning och ombud
a/ Till ordfiirande på ett år valdes Björn Barle
b/ Till ordinarie ledamöter till styrelsen valdes ftiljande: Kjell Eriksson 2 år och

Anders Ollinen 2 år. Gunilla Runström och Jennica Simesgården har 1 år kvar vardera

på sin mandatperiod.

c/ Till ersättare i styrelsen valdes foljande: Bo Maknberg I äff, Susanne Forsström 1 år

,d/ Till ordinarie revisor valdes Staffan Mark på 1 år. Till revisorsersättare valdes Sergei

Ljessnoi på 1 år.

e/ Valberedning. Beslutades att styrelsen fär i uppdrag att hantera denna fråg4 da inget

annat fiirslag presenterades fiir årsmötet.

f/ llBjörnBarle och Kjell Eriksson valdes till att representera ftireningen vid RFS:s

årsmöte

2/ Rose-Maria Brod6n valdes till att representera ftireningen i Falu kommuns
Funktionshinderråd.

Övriga ärenden
*Björn Barle informerade om ftireningens engagemang i projektet DELMOS i Borlänge
Mer information omprojektet framgår av styrelseprotokoll som finns på hemsidan.
*Björn Barle tackade avgående styrelseledamöterna Annika Skogh Kristiansson,
Licelotte Weilander och Horst Bodinger jämte revisor Britta Isberg lor deras insatser.

Årsmötet avslutades

§17

§18

illo{),*^r 7frr&-
Helle Bryn Jensen, ordförande

Rose-Marte Brodön, justerore

Kje ll Eri ksso n. Sekretero re
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Per Wohlqvist, ju stera re


