
*dårrrrrarar* rägtörentag

$I Val av ordfiirande fiir stämman

Möte1 öppnades a'ftireningens ordlörande Jan Äberg. Vid årsmötet vai 9 medlemmar n.in,arancie. Till
ordlörande för stämman valdes Jan Äberg.

$ 2 Val av sekreterare fi;r stämma!

Till sekletenre ör stämman valdes O1a Lindgren.

S 3 Val.v två justeringsmän

lill attjustera stämmoprotokoller valdes A1]r1-Sofie Flmbrets6n och Roger Lundgren.

$ ,l Stämrnans behöriga utl)'sand€

fa.t.log. at nörer L l\... i bel örits ofonin!.

S 5 Styrelsens och revisorernas berättelse

st:felsens berättelse, balans- och resultatriikning öredrags a'o1a Lindgren. Revisionsbel.ättelsen
löredrogs av föreningens revisor Gerl Gustafsson.

S 6 Ansvarsfrihet för stlrelsen

Stänman beslutade i enlighet med revisorernas tbrslag:
att fastställa balansräkningen lned en omslutning på SEK I 937 660:-
att tastställa årets ö\'erskoft på SEK 687462r-
att styrelsens ledanöter beviljades ansvarsfiihet för riikenskapsåret 2011-2012.

$ 7 Framställningar och information lrån sb relsen

Inga framställningai eller inlörmatioo liån st,vrelsen.

$ 8 Motioner från nedlemmrna

Inga motioner hade i.liommil till årsnötet.

S 9 Ersättning till styrelsen och revisorerna

Valberedningens ftirslag till arvoden för nästkommande ver.ksamhetsar presellterade ocl.r godkändes.

$10 Stlretsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

Budget ftjr verksamhetsåret 2012-13 presentcrades och godkiindes av stainman. Roger Lundgren
reseNerade sig med h?invisniog ti1l att han ville ha vtterligare underlagsinfonnation 1ör att kunna ta
ställning till budgeten.

Beslutades att lill nästa .ir ]ägga ut både boksiut och budge ijrslag på hemsidan ilman arsstämnan.

S11 Vat av sfyrelse och styrelseordlörande

Följande val lörättades:
Till ordinarie styrelselcdamöter på två å1.valdes OIa Lindgren och N4alin Brolin. Connr, Johansson
valdes till styrclsesuppleant och \'ägfogde på e|| år.

Inger tr-egendanck valdes till stltelsesuppleant på t\,å år.
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Roger Lundgren

Till styrelseordfömnde på ett år valdes Jan Äberg.

$12 Val av revisorer och suppleånt

Följande va1 av revisorer förrättades:

Till oldinarie levisor på två år valdes Kjell WidelL.

Till revisorssuppleant på två år valdes Olle Rosdn.

$13 Fråga om val av valberedning

Ti11 valberedning inftir nästa årsmöte valdes Orjan Karlsson och Ann-Sofie Embretsin.

$14 Övriga frågor

Inga öl'dga frågor handlades

$15 Nleddelande av plats dår stämmoprotokollot hålles tillgängligt

Pro o\ollet konne- an fin.r". lillJån.' 'gr ;å I-err .idr" .d 5n:rr o-t ;r jLsrc.dl.


