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§1 Mötes öppnande
§2 Godkännande av dagordning och kallelse
§3 val av mötespresidium
Till ordförande av mötet valdes Susanne Gerling Sedin, till sekreterare för mötet valdes Monica Olson
Westman, till två justeringsmän för mötet valdes Eva Åström och Elsa Westberg
§4 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019 lästes upp av ordföranden och lades till handlingarna
Bilaga 1
§5 Årsredovisning för 2019 föredrogs av kassören Pernilla Persson och lades till handlingarna
Bilaga 2
§6 Revisorernas granskningsrapport lästes upp av Pernilla Persson
§7 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet
§8 Val av ordförande för ett år: Till det valde mötet Susanne Gerling Sedin
§9 Val av kassör för två år: Omval av Pernilla Persson
§10 Val av ledamot för två år: Omval av Nicole Steegmans
§12 Val av revisor för 2020: Nyval av Ann Kristoffersson
§13 Val av valberedning för ett år: Gulli Molund, Helena Södersten och Marie Eriksson
§14 Val av pysselkommitté för ett år: Omval Sofi Söderlund och Sari Forsberg
Nyval av Ann-Marie Westerlund och Monica Olson Westman
§15 Fastställande av medlemsträffar för 2020: 15/2 (årsmöte), 9/5, 12/9, 21/11 (julträff)
§16 Öppet för allmänheten ”storträff” på Nolaskolan: 28-29/3 och 24-25/10.
§17 Medlemsavgift för 2020 kvarstår som föregående år. Dvs vuxen 200 kr, 15-18 år 150 kr
§18 Övriga frågor
Erica S. Önskar att ett par, tre medlemmar ansvarar för varje ”liten” medlemsträff. En
styrelsemedlem är kontaktperson. Ta kontakt med henne om du kan hjälpa till.
När det gäller träffen i mars, kommer Pyssel kommittén att behöva extra hjälp med bakning,
iordningsställande, städning mm i och med att halva pysselkommitteen ej kan närvara
Ordföranden Sofi Söderlund avgår och tackas med en liten present
Sara R. berättar att det var slarvigt städat efter förra träffen. Mycket glitter, färg och dylikt som var
svårt att få bort enligt församlingshemmets personal. Kom ihåg att städa bort noga efter dig och att
torrmoppa golvet. Soporna sopsorteras och lämnas i köket
Pernilla P. hade upprop, så att vi såg vilka som var med på mötet
§19 Mötet avslutas av Susanne G. S
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