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Protokoll från årsmöte den 25 mars 2019 

§ 1 Gerd Eklund hälsar de närvarande välkomna till årsmötet som förklaras 
öppnat. Till mötesordförande väljs Lars Nistor och till mötessekreterare 
väljs P G Skog. 

§ 2 De som är närvarande har prickats av mot bilagda medlemsförteckning. 
(Bilaga 1) Röstlängden godkänns. 

§ 3 Till justerare, tillika rösträknare väljs Göte Johansson och Ulrik Lindberg. 

§ 4 Föredragningslistan godkänns. 

§ 5 Styrelsens berättelse, (Bilaga 2), föredras och läggs till handlingarna. 

§ 6 Resultat- och balansräkningarna, (Bilaga 3-4), föredras. Fråga väcks 
avseende posten ”Fordringar Torrevieja”. Göte Johansson upplyser om 
att denna post härrör från skiljandet från klubben i Torrevieja. 
Slutreglering av våra mellanhavanden med klubben i Torrevieja har 
slutreglerats under året. 

Resultat- och balansräkningarna godkänns och läggs till handlingarna. 

§ 7 Revisorernas berättelse över räkenskaperna för 2018, (Bilaga 5). 
Revisorerna föreslår full och tacksam ansvarsfrihet för styrelsen och 
kassören. Årsmötet beslutar enhälligt i enlighet med revisorernas förslag.  

§ 8 Budget för 2019, (Bilaga 6) Årsmötet beslutar att fastställa budgeten för 
2019 vilket innebär att medlemsavgiften bibehålls på 20 EUR per person 
och år. 

§ 9 Valärenden. Valberedningen föredrar sitt förslag, (Bilaga 7), till val av 
funktionärer. Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag med tillägg 
att Ronnie Bengtsson ska vara sammankallande för Festkommittén. 

§ 10 Val av Valberedning. Årsmötet väljer Birger Nilsson, Arne Cederblad och 
Lars Björk till valberedning. 

§ 11 Motioner. Styrelsens beredning och förslag (Bilaga 8), föredras.  
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 Under överläggning, som följer, yrkas återremiss till styrelsen för 
ytterligare beredning avseende motionen från Birger Nilsson om inköp av 
en hjärtstartare. Årsmötet beslutar att återremittera motionen till styrelsen. 

 Under överläggning om motionen från Gun Eriksson om milersättning 
yrkas återremiss till styrelsen för ytterligare beredning. Årsmötet beslutar 
att återremittera ärendet till styrelsen för att ta fram riktlinjer och rutiner för 
kommittéernas arbete. 

Motionen från Håkan Gustavsson om inköp av draperier till klubblokalen. 
Årsmötet beslutar i enlighet med styrelsens förslag. 

 Motionen från Ulla Östh om hundförbud i klubblokalen. Håkan 
Gustavsson föreslår att man i stället för förbud ska införa regler för hur 
hundfrågan ska hanteras. Arne Cederblad, Mona Grönkvist, Ronnie 
Bengtsson och Lars Nistor yrkar bifall till motionen. Dag Lorentsson anför 
att även ett hundförbud kan innebära att risken för allergiska reaktioner 
skulle kunna uppstå, även om hundägarna utan att medföra hundar, 
kommer till lokalen. Därför anser han att hundförbud inte är motiverat. 

 Efter överläggning beslutar årsmötet att bifalla motionen i enlighet med 
styrelsens förslag. 

§ 12 Övriga frågor. Lars Richt föreslår att styrelsen ser över placeringen mm 
av klubbens anslagstavlor. Frågan överlämnas till styrelsen för 
handläggning. 

 Arne Cederblad föreslår att städpersonal anställs för att städa lokalen en 
gång per vecka. Årsmötet beslutar att överlämna frågan till styrelsen för 
beredning och beslut. 

§ 13 Göte Johansson framför klubbens varma tack till Gerd Eklund de nio åren 
som ordförande.  

§ 14 Årsmötet förklaras avslutat. 

 

P G Skog  Lars Nistor 

Sekreterare Ordförande 

Justeras 

Göte Johansson Ulrik lindberg. 
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