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§ 1 Ordföranden, Britt-Louise Gunnarsson, förklarade årsmötet öppnat.
§ 2 Frågan om

mötets stadgeenliga utlysning

Årsmötet konstaterades vara stadgeenligt utlyst.
§ 3 Val av ordforande och slkreterarejör mötet
Ann-Cathrine Haglund valdes till ordförande för mötet. Kerstin Thelander valdes
till sekreterare.
I
§

4 Val av tvåjusteringspersoner jör mötets protokoll

Maj Aldskogius och Elisabet

SeUin Linde valdes till justerare.

§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse med bokslutjör det gångna verksamhetsåret
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2016 hade presenterats för medlemmarna i
Medlemsbladet nr 2, 2017. ')erksamhetsberättelsen med bokslut hade tryckts i
separat upplaga och förelåg VII·dmötet. Verksamhetsberättelsen och bokslutet
föredrogs av ordföranden.
§

6 Revisorernas berättelsejör det gångna verksamhetsåret

j

Revisionsberättelsen lästes upp av Tommy Helmerskog från Grant Thornton och
lades till handlingarna.
§ 7 Fastställande

av resulta - och balansräkning

Beslöts att fastställa resultat- och balansräkning och att överföra årets resultat i ny
räkning. Beslöts att godkän~a verksamhetsberättelsen. Verksamhetsberättelse och
bokslut lades därefter till handlingarna.
§ 8 Fråga om

ansvarsfrihet

kr

styrelsen

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
§ 9 Styrelsens

information ~m verksamhetens inriktning och ekonomiskplanfor
innevarande verksamhetsår
Britt-Louise Gunnarsson informerade om verksamhetens inriktning och om den
ekonomiska planen for är
Ärendet lades därefter till handlingarna.
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§ 10

r

Val av ordjörandejör ef år

Till föreningens ordförande

Per Olof Osterman.
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§ 11 Val av tre styrelseledamöterför två år, ettfyllnadsvalför ett år och val av två
suppleanter för ett år

Till ordinarie styrelseledamöter till 2019 valdes Kerstin Thelander, Ingemar
Åkesson (omval) och Eva Åkerblom (nyval). Därtill valdes Britt-Louise Gunnarsson
till styrelseledamot (fyllnadsval för ett år). Till suppleanter till 2018 valdes Eva
willen och Ingrid Åberg (båra omval).
§ 12

Val av två revisorer oc~ en revisorssuppleant

Till revisorer valdes Malin Nyström och Tommy Helmerskog, båda från Grant
Thornton samt till revisorssuppleant Maria Haraldsson (omval till 2018).
§ 13

Val av valberedning

Till valberedning valdes Gudmar Lönnerholm (sammankallande), Ulla Myhrman
och Margareta Sund.
§ 14 Fastställande

av medlemsavgiftför nästa verksamhetsår

Beslöt årsmötet att medlemsavgiften för 2018 skulle vara oförändrad, 250 kr.

..

I

§ 15Arenden som styrelsen hänvisat till årsmötet behandling, anmälda i kallelsen

till årsmötet

Det förelåg inga sådana ärenden.
§ 16 Motioner till årsmötet
Det förelåg inte några motioner.
§ 17Avtackning
Britt-Louise Gunnarsson avtackade Ulla Myhrman som avgick ur styrelsen. Per
Olof Osterman avtackade Bnitt-Louise Gunnarsson för hennes insatser som
ordförande för USU.
§ 18 Mötet avslutas
Ann-Cathrine Haglund överlämnade klubban till avgående ordföranden Britt
Louise Gunnarsson som överlämnade klubban till nyvalda ordföranden Per Olof
Osterman. Denne förklarade årsmötet avslutat.
Vid protokollet:

I

Kerstin Thelander
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