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Protokoll f6rt vid Hjel ma rebygdens
Vetera ntra rktorf6ren i ngs Arsmote
Sondagen den 15 mars 2020
Plats: Sportstugan Sandvad, Asker.

51. M6tets 6ppnande.

Ordf6rande Lars Bergling helsade alla ndrvarande vdlkomna och fcirklarade
arsm6tet iippnat.

$2. Val av presldium.

Motesordfdrande: Till m<itesordf6rande valdes Kenneth Johansson.
Sekreterare: Till sekreterare valdes Ann S6dergren.
Justeringspersoner (2 st)tillika r6streknare: Till justeringsmen valdes G6ran Akesson och Lars
Mellberg.

93. Faststellande av dagordnlng.

F6reslagen dagordning faststelldes med smerre justering.

04. Fr6ta om Clrsmdtet utlysts i beh6rig ordning.

Stemman konstaterade att arsmdtet utlyst i beh6rig ordning.

55. Verksamhetsbergttelse.

verksamhetsberattelsen fanns att lesa pe arsm6tet och lades med godkdnnande till
handlingarna.

96, lGssarapport.

Kassdren Per Lardenis redovisar resultat och balansriknin& beslutas att godkdnna denna.

07. Revisorernas berattelse.

Revisionsberattelsen upplSstes och godkendes.

58. Beslut om anwarsfrlhet fiir styrelsen.

Beslutas att ge styrelsen f6r 2019 full ansvarsfrihet.

99. Beslut om disposltlon av erets resultat.

Beslutas att 6verf6ra Srets resultat till ny r6kning.
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510. Val av ordf6rande f6r ett 5r.

Beslutas att v5lja Bengt Geiron till ordf6randen.

911. Val av ordinarie ledamiiter samt ersattare i styrels€n (2 ar).

I tur att avgi/omviljas
Hlkan Geijer, nyval
lnger Johansson, nyval
Sven Karlsson, ersattare, omval
Rickard Pettersson, ersettare, omval

512. Val av revlsorer (2 5r).

I tur att avgS/omviljas
Per Sigurdsson, omval
Revisorssuppleant Hlkan Larsson, nyval

913. val av resekommitt6 samt valberedning samt utse sammankallande tllt ralberedning.

Resekommittd
Roger Andersson, omval
Mats Bjiirkstr<im, omval
Kjell Larsson, omval
Krister Andreasson, nyval

Valberedning
Kjell Larsson, omval samt utses till sammankallande
Claes Lund6n, omval
Alf Verner, omval

914. Faststlllande av arsawlft f6r 2021.

Beslutas att arsavgiften skall vara of6rindrad.

915. A,renden som hinskjutlts tlll styrelsen fidn f6reg6ende lrsm6te.

lnga Srenden finns.

516. Arenden som hinskjutits tlll arsmdtet.

lnga Srenden finns.

917. Eventuella motloner tlll 56m6tet.

lnga motioner inkomna.
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!18. 6wiga Srenden.

Hederstipendium utdelas till 56ren Haraldsson.
Avgiende styrelseledamdter avtackas

519. Avslutnint.

ordf6rande tackar de nirvarande fcir visat intresse och <iverlimnar en blomsterkvast till
kvdllens ordf6rande och sekreterare och fdrklarar m6tet avslutat.

Vid protokollet

G<iran Akesson Lars Mellberg

Kenneth Johanss


