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% I  Val  av  ordförande  till  stämman

Mötet  öppnades  av föreningens  ordförande  Jan Åberg.  Vid  årsmötet  var  22 medlemmar

närvarande.  Till  ordförande  av stämman  valdes  Jan Åberg.

% 2 Val  av  sekreterare  för  stämman.

Fastställdes.  Till  mötets  sekreterare  valdes  Gert  Erixon.

% 3 Vaf  av  2 st justeringsmän

Fastställdes.  Till  att  justera  stämmoprotokollet  valdes  Sammey  Björck  och  Benny  Björkman.

% 4 Stämmans  behöriga  utlysande

Fastslogs att stämman  utlysts  i behörig  ordning  den 12/10  på föreningens  hemsida  samt
annons  i Norrköpings  Tidning  och  Folkbladet  Östgöten.

% 5 Styrelsens  och revisorernas  berättelse.

Styrelsens  berättelse,  balans-  och  resultaträkning  föredrogs  av Ola L:ndgcen.

Revisionsberättelsen  föredrogs  av föreningens  revisor  Gert  Gustavsson.

Stämman  beslutade  i enlighet  med  revisorernas  förslag:

Att  fastställa  balansräkningen  med  en omslutning  på SEK 2 724  925  :-

Att  fastställa  årets  resultat  på SEK 44 448  :-

% 6 Ansvarsfrihet  för  styrelsen

Stämman  beslutade  i enlighet  med  revisorernas  förslag:

Att  styrelsens  ledamöter  beviljades  ansvarsfrihet  för  räkenskapsåret  2018  -  2019

% 7 Framställningar  och inforrnation  från  styrelsen

Styrelsen  har  inte  någon  särskild  information  utöver  protokoll.

% 8 Motioner  från  rnedlemrnarna

Inga  motioner  har  inkommit  till  styrelsen.



% 9 Ersättning  till  styrelsen  och revisorerna

Förslag  på att  ersättningen  till  styrelse  samt  revisorer  ökas  med  3% gentemot  föregående  år.

Förslaget  bifalles  från  stämman.

% 10 Styrelsens  förslag  tillutgift-  och inkomststat  samt debiteringslängd.

Budget  för  verksamhetsåret  2018  -  2019  presenterades  och godkändes  av stämman.

Styrelsen  föreslog  en ökning  av årsavgiften  med  3%. Stämman  godkänner  förslaget.

% 21 Val  av styrelse  och  styrelseordförande.

Omval.

Till ledamot  och styrelseordförande  på två år valdes  Jan Åberg.

Övriga  poster.

Henrik  Sköld  [edamot  2 år

Peter  Jonsson  ledamot  2 år

Henri  Johansson  suppleant  1 år

Ola Lindgren  ledamot  1 år kvar

Inger  Negendanck  ledamot  1 år kvar

Gert  Erixon  vägansvarig  suppleant  I år kvar

Mikael  Andersson  avgår  som ledarnof  på egen  begäran.

% :t2 Va[ av revisor  och suppleant

Gert  Gustavsson  valdes  som  revisor  för  2 år

Olle  Rose'n  revisor  I år kvar

Gunnar  Sem valdes  som suppleant  för  I år

% 13  Fråga  om  val av valberedning

Sittande  valberedning  fick  förnyat  förtroende.

% 14 Meddelande  om plats där stämmoprotokollet  hålls tillgängligt

Stämmoprotokollet  kornmer  att  läggas  upp  på föreningens  hemsida.
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