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Protokoll från årsmöte den 26 februari 2017 

Storvretsvägen 17-19 i Storvreten, Tumba 
 

 

 

1 Mötet öppnas, parentation 

- Ordförande Yvonne Haglöf hälsade alla närvarande välkomna. 

- Ett ljus tändes och Yvonne läste en dikt till minne av de medlemmar som under 

året har avlidit. Mötet höll en tyst minut för att hedra dem. 

 

2 Fastställande av röstlängd  

- Alla 35 mötesdeltagare som deltog var röstberättigade. Namnlista kan fås av 

styrelsens ordförande Yvonne Haglöf. 

 

3 Fastställande av dagordning  

- Den dagordning som presenterats av styrelsen godkändes av årsmötet.   

 

4 Årsmötets behöriga sammankallande 

- Kallelse hade gått ut till alla medlemmar 6 veckor före årsmötet. 

- Årsmötet beslutade att godkänna att mötet var behörigen utlyst. 

 

5 Val av årsmötesordförande 

- Inger Ros valdes till ordförande. 

 

6 Val av årsmötessekreterare  

- Berit Boman valdes till sekreterare. 

 

7 Val av protokolljusterare 

- Britt Bergh och Ulla Pettersson valdes att justera protokollet för mötet. 

 

8 Val av rösträknare 

- Hans Andersson och Sten Halvarsson valdes till rösträknare för mötet. 

 

9 Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse  

- Vår ordförande Yvonne Haglöf läste upp slutorden i verksamhetsberättelsen. 

- Mötesordförande Inger Ros läste sedan upp rubrikerna i verksamhetsberättelsen. 

Inga kommentarer eller synpunkter inkom från mötesdeltagarna. 

- Kassören Sten Halvarsson kommenterade de ekonomiska resultaten för det 

gångna året. Resultatet för 2016 visar på ett plusresultat på nästan 15 000 kr. 

Det beror bl a på försäljningen av BINGO-lotter samt att vi fått bidrag på 18 000 

kr till gymnastiken, där i genomsnitt 23 st har deltagit vilket har bidragit till det 

positiva resultatet. 

- Årsmötet godkände därefter styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse.  

 

10 Revisorernas berättelse 

- Gary-Rolf Hjelm, vår revisor läste upp revisionsberättelsen. Se bilaga 1. 

- Årsmötet beslutade därefter att godkänna revisionsberättelsen. 
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11 Styrelsens ansvarsfrihet 

- Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 

 

12 Behandling av motioner 

- Inga motioner har inkommit. 

 

13 Behandling av styrelsens förslag 

- Inga förslag. 

 

14 Fastställande av lokalföreningens verksamhetsplan för 2017. 

- Se bilaga 3. 

- Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsplanen. 

 

15 Fastställande av årsavgift för nästkommande år 

- Årsmötet beslutade om oförändrad årsavgift på 160 kr/medlem. 

 

16 Fastställande av budget  

- Kassören Sten Halvarsson kommenterade att budgeten för år 2017 är baserad på 

2016 års resultat.  

- Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens budgetförslag. 

 

17 Val av ordförande  

- Yvonne Haglöf valdes till ordförande på 2 år (omval).  

 

18 Val av kassör  

- Sten Halvarsson valdes 2016 på 2 år (har 1 år kvar). 

 

19 Val av ledamöter till styrelsen 

- Berit Boman valdes till ledamot på 2 år (omval). 

- Laila Ahl valdes till ledamot på 2 år (omval). 

- Marika Wegscheider valdes till ledamot på 1 år (nyval). 

 

20 Val av ersättare till styrelsen 

- Maj-Britt Karlsson valdes till ersättare på 1 år (omval). 

- Ingbritt Karlsson valdes till ersättare på 1 år (nyval). 

 

21 Val av studieorganisatör  

- Laila Ahl valdes till studieorganisatör på 2 år (omval). 

 

22 Val av eftervårdsombud hjärta  

- Britt Bergh valdes till ledamot på 1 år. 

 

23 Val av eftervårdsombud lunga  

- Eva Lorenz valdes till ledamot på 1 år. 

 

24 Val av revisorer 

– Gary-Rolf Hjelm valdes till revisor på 2 år (omval). 

– Hans Andersson valdes 2016 på 2 år (har 1 år kvar).  

mailto:info@botkyrka-salem.hjart-lung.se


                                                                                                 Vi samarbetar med  

 

 

_______________________________________________________________________                                                             

__________________________________________________________________________________________ 

Besöksadress: Gröndalsvägen 12A, 14730 Tumba    Postgiro: 438 54 08 – 2           Telefon: 08 530 607 51 

          e:post: info@botkyrka-salem.hjart-lung.se    Hemsida: www.hjart-lung.se/botkyrka-salem 

 

 

mailto:info@botkyrka-salem.hjart-lung.se


                                                                                                 Vi samarbetar med  

 

 

_______________________________________________________________________                                                             

__________________________________________________________________________________________ 

Besöksadress: Gröndalsvägen 12A, 14730 Tumba    Postgiro: 438 54 08 – 2           Telefon: 08 530 607 51 

          e:post: info@botkyrka-salem.hjart-lung.se    Hemsida: www.hjart-lung.se/botkyrka-salem 

 

 
BILAGA 1 till: ÅRSPROTOKOLLET 2017 
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BILAGA 3 till: ÅRSPROTOKOLLET 2017 
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