
Årsmöte SLK/ÖN  2014-03-23 

 

§1. Mötet öppnas 

Vice ordförande Lisa Svanberg öppnar mötet och hälsar alla deltagare 

välkomna. 

§2. Röstlängden fastställs 

 9 medlemmar närvarande, varav 2 är familjemedlem. 

§3. Val av ordförande för mötet 

 Lisa Svanberg valdes till ordförande. 

§4. Val av sekreterare för mötet 

 Ida Gustavsson valdes till sekreterare. 

§5. Val av justerare tillika rösträknare 

 Anita Hedman och Görel Idergard valdes till justerare och rösträknare. 

§6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av distriktets 

medlemmar 

 Alla får närvara vid årsmötet, men endast medlemmar får rösta.  

§7. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst 

 Stämman beslutade att årsmötet var korrekt utlyst. 

§8. Fastställande av dagordning samt anmälan av övriga frågor 

 Dagordningen godkändes av stämman. 

§9. Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning samt 

revisorernas berättelse 

Kassören gick igenom balans- och resultaträkningen. Distriktets ekonomi 

är fortsatt god och välskött. Förhoppningen är att fortsätta i samma anda 

som under 2013.  

§10. Fastställande av balans- och resultaträkning 

 Den balans- och resultaträkning som redovisades godkändes. 



§11. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit dem 

 Verksamhetsberättelsen lästes och godkändes av stämman. 

§12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

 Stämman godkände ansvarsfrihet för styrelsen. 

§13. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 

 Verksamhetsplanen för kommande år blev godkänd av stämman.  

§14. Beslut om styrelsens förslag till rambudget 

 Rambudgeten godkändes av stämman. 

§15. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår 

 Stämman beslutade att låta eventuella höjningar skötas av styrelsen. 

§16. Val av styrelseledamoter 

 Till ordförande för ett år omvaldes Johanna Levin, Luleå. 
 Till kassör, ett år kvar Liselott Brännström, Kåge 
 Till sekreterare, ett år kvar Sara Laitamaa, Lillpite 
 Till vice ordförande, omval 2 år kvar Lisa Svanberg, Boden 
 Ledamot, omval två år Ida Gustavsson, Ålund 
 Suppleant, nyval två år Helen Lindgren, Obbola 
 Suppleant, fyllnadsval  ett år Kerstin Johansson, Luleå 
 

§17. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter 

Till revisorer valdes Agneta Widerlund omval 1 år och Marianne Bystedt 
omval 1 år.  
Till revisorsuppleanter valdes Görel Idergard omval 1 år och Linda 
Olofsson nyval 1 år. 
 

§18. Val av valberedning 

Till valberedningen valdes Anita Hedman, som sammankallande, Annelie 
Wallmark och Görel Idergard. 
 

§19. Beslut om omedelbar justering av punkterna 16-18 

 Stämman godkände punkterna. 

§20. Motioner till CS 

 Det hade inte kommit in några motioner till CS. 



§21. Övriga frågor 

 Inga övriga frågor. 

§22. Mötet avslutas 

 Mötesordförande Lisa avslutar mötet och tackar alla som deltagit. 

 

 

_________________________________ 

Ida Gustavsson, sekreterare 

 

__________________________________ 

Görel Idergard, justerare 

 

___________________________________ 

Anita Hedman, justerare 

 


