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Årsmötet öppnas
Styrelseordförande Björn Barle hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Fråga om årsmötet är behörigt utlyst
Frågan besvarades med enhälligt Ja.

Fastställande av dagordning
Föres lagna dagordningen fastställdes enhälli gt

Val av ordftirande fiir årsmötet
Till ordförande för mötet utsågs Helle Bryn-Jensen.

Val av sekreterare liir årsmötet
Till sekreterare för årsmötet utsågs Kjell Eriksson.

Val av protokolljusterare och rösträknare.
Till protokollsjusterare tillika rösträknare valdes Rose-Marie Brod6n och per
Wahlqvist.

Upprättande och godkännande av rösflängd
Närvarolista prickades av och godkändes som röstlängd (bilaga l)

Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning.
styrelsens ordförande Björn Barle föredrog verksamhetsberättelsen och den
ekonomiska redovisningen (bilaga 2). fusmötet beslöt att lägga verksamhets- och
ekonomisk redovisning med godkännande till handlingarna.

Revisorernas berättelse
Mötets ordförande Helle Bryn-Jensen föredrog revisionsberättelsen (bilaga 3). Årsmötet
beslöt att i enlighet med revisoremas ftirslag, lägga revisionsberättelsen med
godkännande till handlingarna.

Fastställande av balans och resultaträkning
Beslöts att fastställa balans- och resultaträkning samt styrelsens förslag till
resu I latd i spos i ti on för verksam hets äret 20 I 9 .

Beslut om ansvarsfrihet fiir styrelsen
Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet fiir verksamhetsområdet 2019.

Årsavgift ftir nästkommande kalenderår.
Årsavgiften fiireslås bli oförändrad 100 kr per år vilket godkändes av årsmötet.
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Helle Bryn Jensen, ordförande
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ergnr 802472_2525 Säte: Falun

Beslut om verhsamhers-plan och budget
verksamhetsplan och budget för 2020 godkändes av årsmötet (bilaga 4).

fnkomna fiirslag motioner
Inga ftirslag hade inkommit.

Val av styrelse, revisorer, valberedning och ombud
a/ Till ordfiirande på Wå ar omvaldes Björn Barle
b/ Till ordinarie ledamöter till styrelsen valdes följande:
Sergei Ljessnoi 2 år (nyval)
Jennica Simesgården 2 år (omval)
Kjell Eriksson och Anders Olinnen är valda sty'elseledamöter fram till årsmötet 2021.
c/ Till ersättare i styrelsen valdes följande:
Karin Westerlund I år (nyval)
Petra Holding I ar (nyval)
d/ Till ordinarie revisor valdes
Staffan Mark på 1 år (omval)
Till revisorsersättare valdes Ann-Marie Elf I ar (nyval)
e/ Valberedning. Beslutades att styrelsen får i uppdrag althanteradenna fråga, då inget
annat ftirslag presenterades ftir årsmötet.
f/ l/Björn Barle och Kjell Eriksson valdes till att representera ftireningen vid ppS:s
ärsmöte 2020.
2/ Rose-Marie Broddn valdes till att representera frireningen i Falu kommuns
Funktionshindenåd.
3/ Rose-Marie Broddn och Gunilla Runström har arsmötets fulla fiirtroende att genom
fiireläsningar informera om Rollkoll på skolor och i andra sammanhang.

Övriga ärenden
Björn Barle tackade avgående styrelseledamoten Gunilla Runström ftjr hennes
mångåriga insatser. Gunilla är en av dem som tog initiativ till att bilda ftireningen.

Årsmötet avslutades
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