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DAGORDNING ARSMÖTE 27 februari 2019. 

1. Arsmötet öppnas. 
2. Parentation. 
3. Fastställande av röstlängd. 
4. Fastställande av dagordning 
5. Arsmötets behöriga sammankallande. 
6. Val av årsmötesordförande. 
7. Val av årsmötessekreterare. 
8. Val av två protokolljusterare. 
9. Val av rösträknare. 
10. Styrelsens verksamhets - och ekonomiska 

berättelse. 
11. Revisorernas berättelse. 
12. Styrelsens ansvarsfrihet. 
13. Behandling av motioner. 
14. Behandling av styrelsens förslag. 
15. Fastställande av lokalföreningens 

verksamhetsplan. 
16. Fastställande av årsavgift för 

nästkommande år. 
17. Fastställande av budget. 
18. Val av ordförande. 
19. Val av kassör 
20. Val av ledamöter till styrelsen 
21. Val av ersättare till styrelsen. 
22. Val av studieorganisatör. 
23. Val av eftervårdsombud hjärta. 
24. Val av eftervårdsombud lunga. 
25. Val av revisorer. 
26. Val av ersättare till revisorer. 
27. Val av representanter till länsföreningens 

styrelse. 
a. Ordinarie b. Ersättare. 

28. Val av ombud till länsföreningens årsmöte. 
29. Val av ersättare till ombuden, 

länsföreningens årsmöte. 
30. Val av ordförande till valberedning. 
31. Val av ledamöter till valberedning. 
32. Val av ersättare tillvalberedning. 
33. Nominering till ABF:s års-och 

medlemsmöte. 
34. Val till rådet för pensionär- och 

funktionshindrade. Ordinarie och ersättare. 
35. Val av pressombud. 
36. Val av lotteriföreståndare. 
37. Val av festkommitt6 
38. Övriga frågor: 

a. Avtackning 
b. Info om medlemsantal. 

39. Mötet avslutas. 

HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN! 

Föreningen Arvidsjaur 

Hjärtlung 



Meningen AMasjaur 

f Hjärtlung 
Protokoll fört vid årsmötet onsdagen 27 februari 2019 k1.17.00 
Lokal: Medborgarhuset / Cafeterian 
Närvarande: 56 medlemmar, se närvarolistan 
1. Årsmötet öppnas 
Ordförande Hjördis Eklund hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Styrelsen och 
festkommitt61 presenterade sig. 
2. Parentation 
Ingrid Lundmark läste en dikt och en tyst minut hölls för de avlidna medlemmarna 
3. Fastställande av röstlängd 
Närvarande medlemmarna har rösträtt enligt närvarolistan vid röstning. 
4. Fastställande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 
5. Årsmötets behöriga sammankallande 
Kallelsen har gått ut via mail/ brev den 25/1-19. 
6. Val av årsmötesordförande 
Karl-Gustav Lindström valdes till ordförande till mötet 
7. Val av årsmötessekreterare 
Ingrid Gardfjäll valdes 
8. Val av två protokoll justerare 
Solveig Lundmark och Rolf Lundmark valdes till protokolljusterare. 
9. Val av rösträknare 
Solveig Lundmark och Rolf Lundmark valdes till rösträknare. 
10. Styrelsens-verksamhets-och ekonomiska berättelse 
Genomgång av Hjördis Eklund och Kerstin Norberg. 
Årsmötet beslutar: att med godkännande lägga båda berättelser till handlingarna. 
11. Revisorernas berättelse 
Kerstin Norberg läste upp berättelsen. Godkändes och till handlingarna 
12. Styrelsens ansvarsfrihet 
Årsmötet beslutar: att enligt revisoremas förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet 
13. Behandling av motioner 
Inga motioner inkommit 
14. Behandling av styrelsens förslag 
Inga förslag föreligger 
15. Fastställande av lokalföreningens verksamhetsplan. 
Hjördis Eklund visade årssnurran över planerade aktiviteter under 2019 
Godkändes och till handlingarna 
16. Fastställande av årsavgiften för nästkommande år 
Beslut: Oförändrad. 160 kronor/år 
17. Fastställande av budget 
Budgeten för 2019 redovisades och godkändes 
18. Val av ordförande 
Omval av Hjördis Eklund som ordförande två år. 
19. Val av kassör 
Omval av Kerstin Norberg på 1 år -2019. 
20. Val av ledamöter i styrelsen 
Omval av Erik Andersson på 1 år. 
Omval av Ingrid Lundmark på 1 år. 
Nyval av Ulla-Karin Bäckström på 2 år. 



Rolf Lundmark 

 

g2/ 	C teÄ/1 

 

   

Ordförande / Karl- ustaf Lindström 	 Sekfeterare / Ingrid Gar jäll 

Justerare / So eig Lundmark 



Närvarande årsmötet 27 februari 2019 
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