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Tid:

Torsdagen den 27 februari 2020, kl 14. – 14.45

Plats:

Filadelfiakyrkan, Örebro

§1
Mötets öppnande
Föreningens ordförande Inger Beijer öppnar årsmötet och hälsar alla
välkomna.
§2
Val av ordförande för årsmötesförhandlingarna
Till ordförande för mötet väljs Ulf Marcusson.
Ulf inleder årsmöte med att tacka för förtroende att leda förhandlingarna.

§3
Val av sekreterare för årsmötesförhandlingarna
Till sekreterare under mötet väljs Hans Axelsson

§4

Val av två justerare för årsmötesprotokollet tillika
rösträknare.
Till justerare och rösträknare väljs: Torbjörn Brännlund och Eivor
Martinsson.

§5
Fastställande av röstlängd
Som underlag för röstlängd föreslås, om så skulle behövas,
medlemsförteckning daterad 2020-02-27.
Årsmötet godkänner detta.

§6

Anmälan om övriga frågor, vilka årsmötet har att ta upp
till behandling
Inga övriga frågor framförs.

§7
Fastställande av föredragningslista
Ordförande påtalar att årtalet under punkt 15 skall vara 2020.
Årsmötet beslutar därefter godkänna föreliggande föredragningslista.

§8
Årsmötets behöriga utlysande
Årsmötesdatum 27februari 2020 finns med i föreningens vårprogram för
2020. Katalogen skickades ut i december 2019. Årsmötesdatum finns också
annonserat på föreningens hemsida.
Årsmötet beslutar att utlysandet skett enligt stadgarna.
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§9
Föreningsstyrelsens verksamhetsberättelse
Mötesordförande läser rubrikerna och konstaterar att föreningen har haft en
omfattande verksamhet under år 2019.
Föreningens ordförande lämnar några kommentarer vad gäller nya aktiviteter,
bl. a ”Få reda på mer om….”, ”Studiecirklar”, med flera som tillkommit
under verksamhetsåret.
Verksamhetsberättelsen läggs sedan till handlingarna.

10
Revisorernas berättelse
Revisor Svante Gyrulf föredrar revisorernas berättelse med kommentaren att
den lämnas helt ren. Revisorerna tillstyrker
- att resultat och balansräkning fastställs
- att årets resultat balanseras i ny räkning
- att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret fram till
och med 31 december 2019
Efter att ha hört revisorernas berättelse läggs dessa till handlingarna.

§ 11
Fastställande av resultat- och balansräkning
Kassören ger kommentarer till Resultat- och Balansräkningen där resultatet
visar på ett underskott, 1959 kronor.
Inga synpunkter framförs.
Årsmötet beslutar att fastställa Resultat- och Balansräkningen för
verksamhetsåret 2019.

§ 12
Disposition av verksamhetens resultat
Årets resultat skall balanseras i ny räkning.

§ 13
Ansvarsfrihet för föreningsstyrelsen
Årsmötet beslutar, efter att ha hört revisorernas berättelse, att
bevilja föreningsstyrelsen ansvarsfrihet för år 2019.

§ 14
Propositioner. 1. Medlemsavgift 2021 2. Stadgeändring
1. Medlemsavgift för år 2021.
Styrelsen föreslår oförändrad årsavgift, 150 kronor, för år 2021.
Årsmötet godkänner förslaget.
2. Stadgeändring.
Ordförande föredrar de förändringar som styrelsen föreslår av tidigare,
vid 2019 årsmöte, beslutade föreningsstadgar.
Årsmötet godkänner de gjorda ändringarna.

§ 15
Verksamhetsplan och budget för år 2020
Ordförande Inger Beijer föredrar de mål som styrelsen satt upp i
Verksamhetsplan för 2020.
Kassören informerar om budgeten för år 2020.
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Budgeten i dagsläget omfattar bara del av årets verksamhet.
De administrativa kostnaderna är budgeterade på helår medan övriga
kostnader och framför allt alla intäkter endast kan budgeteras på ett halvår i
taget.
Årsmötet beslutar fastställa Verksamhetsplanen och den av kassören
muntligen presenterade budgeten för år 2020.

§ 16
Motioner
Inga motioner har inkommit till styrelsen.

§ 17
Val av föreningsordförande på ett år
Valberedningen föreslår omval av Inger Beijer som ordförande.
Årsmötet beslutar välja Inger Beijer som ordförande.
§ 18
Val av vice föreningsordförande på ett år
Vice ordförande, Ulla-Liss Lofjell, har 1 år kvar på sitt mandat.
§ 19
Val av föreningskassör växelvis 2 år, jämna år
Valberedningen föreslår omval av Leif Johansson som kassör på 2 år.
Årsmötet beslutar välja Leif Johansson som kassör på 2 år.
§ 20
Val av föreningssekreterare, växelvis 2 år, udda år
Föreningssekreteraren Hans Axelsson har 1 år kvar på sitt mandat.

§ 21
Val av tre högst sju styrelseledamöter, växelvis 2år
Valberedningen föreslår omval av Anders Holm, Sofia Loodh och
nyval av Kjell Nilsson
Årsmötet beslutar välja Anders Holm, Sofia Loodh och Kjell Nilsson som
styrelseledamöter på 2 år.

§ 22

Val av två revisorer växelvis 2 år och en revisorssuppleant
på ett år
Revisor Tommie Bergsten har 1 år kvar på sitt mandat.
Valberedningen föreslår omval av Svante Gyrulf som revisor på 2 år och
omval av Eva Gert som revisorssuppleant på 1 år.
Årsmötet beslutar att Svante Gyrulf väljs om som revisor på 2 år och Eva
Gert som revisorssuppleant på 1 år.
§ 23
Val av valberedning
Omval föreslås på Christina By och nyval av Bengt Olov Gert och Gun-Britt
Andersson med Christina By som sammankallande.
Årsmötet beslutar att Christina By, Bengt Olov Gert och Gun-Britt
Andersson väljs att utgöra valberedning med Christina By som
sammankallande.

§ 24

Frågor, vilka årsmötet beslutat uppta till behandling
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Inga frågor har tagit upp som skall behandlas under denna punkt.

§ 25
Mötets avslutande
Ordförande för mötet, Ulf Marcusson, avslutar den formella delen av
årsmötet.
Föreningens ordförande tar sedan vid och tackar de närvarande för
förtroendet att få fortsätta som ordförande även under 2020. Årsmötets
presidium tackas med blommor liksom den avgående valberedningen.
Avgående styrelseledamoten Gun-Britt Andersson är inte närvarande på
mötet. Hon kommer att fortsätta arbeta i Studiebesöksgruppen och avtackas
senare för nedlagt styrelsearbete.
Ordförande överlämnar därefter scenen till årsmötets underhållare, Kumla
Spelmän, som under närmare en timme underhåller oss med välkända
melodier och sånger från tidigt 1900-tal och framåt innan kaffet intas.

Vid protokollet:

Mötesordförande

Hans Axelsson

Ulf Marcusson

Justeras:

Torbjörn Brännlund

Eivor Martinsson.

Bilaga: Verksamhetsberättelse 2019
Revisionsberättelse
Antagna föreningsstadgar, daterade 2020-02-27

