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§ 1 Mötets öppnande 

 Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet 

§ 2 Justering av röstlängd 

 36 röstberättigade medlemmar fanns på plats 

§ 3 Val av ordförande för mötet 

 Mötet valde Ulf Zetterström som mötesordförande 

§ 4 Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet 

 Styrelsen anmälde Cattlin Marques, som mötessekreterare 

§ 5 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare som tillsammans med 

mötesordförande  

 Skall justeraprotokollet 

 Mötet beslöt att välja Susanne Röjsäter och Tina Ahlman  

§ 6 Beslut om närvaro och yttranderätt förutom distriktets medlemmar. 

 Mötet beslöt att tillåta närvaro och yttranderätt  

§ 7 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst 

Styrelsen berättade hur mötet blivit utlyst 

 Mötet beslöt att mötet blivit stadgeenligt utlyst 

§ 8 Fastställande av dagordningen 

 Mötet beslöt att fastställa dagordningen 

§ 9 Styrelsens årsredovisning med balans och resultaträkning samt revisorernas 

berättelse 

 Mötet gick igenom handlingarna och beslöt att fastställa dem.  

§ 10 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa 

uppkommen vinst eller förlust 

 Mötet beslöt att fastställa vinsten på 33 585 kr i löpande räkning 

§ 11 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte gett styrelsen 

 Inga uppdrag fanns att rapportera 

 



§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

 Mötet beslöt att bevilja ansvarsfrihet till styrelsen 

§ 13 a) Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 

 Mötet beslöt att fastställa styrelsens förslag till verksamhetsplan 

 b) Beslut om styrelsens förslag till rambudget 

 Mötet beslöt att fastställa styrelsens förslag till rambudget 

 c) Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår 

 Mötet beslöt att uppdra åt styrelsen att fastställa avgifter under året 

§ 14 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen samt 

beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning 

Mötet beslöt att välja Cattlin Marques som ordförande för 1 år 

Mötet beslöt att välja Mona Fagerbrink och Jenny Andersson som ordinarie 

ledamöter för 2 år 

Mötet beslöt att välja Karolina Ross och Sosso Kilic som suppleanter för 1 år 

var. Tjänstgöringsordning: Karolina 1:a, Sosso 2:a  

§ 15 Val av två revisorer och revisor suppleanter 

 Mötet beslöt att välja Irene Johnsson och Ambjörn Lindqvist som ordinarie 

revisor för 1 år var.  

Mötet beslöt att välja Göte Olofsson och Peter Lövgren som 

revisorsuppleanater för 1 år var 

§ 16 Val av valberedning 

 Mötet beslöt att välja Linda Berglund 1 år och Elina Bertne för 2 år.  

§ 17 Beslut om omedelbar justering av §14-16 

 Mötet beslöt att omedelbart justera §14-16 

§ 18 Propositioner 

a) Proposition 1 

Mötet beslöt att avslå propositionen och istället hänskjuta den till TK 

b) Proposition 2 

Mötet beslöt att avslå propositionen. 

§ 19 Motioner 

 Inga motioner hade kommit in 

 



§ 20  Övriga frågor 

Inga övriga frågor anmäldes 

§ 21  Mötets avslutande 

 Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet 

 

___________________________  ___________________________ 

Ulf Zetterström, Mötesordförande                                           Cattlin Marques, mötessekreterare 

 

 

___________________________  ______________________________ 

Susanne Röjsäter, Justerare   Tina Ahlman, Justerare 

 

 

 

 

 

 

 

 


