225 V. Torup - Tyringe

Protokoll fört vid årsmöte tisdagen den 28 januari 2020 på Kurhotellet.
Årsmötet inleddes med lunch. Därefter följde en högtidlig parentation av komminister Seppo
Leppänen över de nio medlemmar som avlidit under år 2019..
Dessa var Ove Jeppsson, Kjell Bokelund, Axel Tallberg, Elsa Johansson, Inga Johansson, Yngve
Nilsson, Ann Marie Persson, Mari Ann Bäckenstrand och Simon Visser.
Ordf. tackade kyrkoherden för den stämningsfulla parentationen.
§1

Mötet öppnas:
- Ordf. Gudrun Hermansson hälsade 81 medlemmar hjärtligt välkomna till årsmötet.
och framförde ett tack från Inga Johanssons anhöriga.

§2

Val av ordförande resp. sekreterare vid dagens årsmöte:
- Till att leda dagens förhandlingar valdes ordförande Gudrun Hermansson och till
sekreterare Gertrud Persson.

§3

Val av två justeringsmän tillika rösträknare:
- Till att justera dagens protokoll valdes Hugo Månsson och Ove Hermansson.

§4

Prövning om årsmötet är utlyst i behörig ordning:
- Mötet förklarades vara i laga ordning utlyst.

§5

Fastställande av föredragningslista:
- Den uppgjorda föredragningslistan godkändes.

§6

Föregående mötesprotokoll:
- Föregående mötesprotokoll godkändes.

§7

Nya medlemmar:
- Föreningen hade vid årsskiftet 217 medlemmar (122 kv/ 95 män) + 5 vänmedlemmar.
Under året har 9 medlemmar avlidit.

§8

Styrelsens årsberättelse:
- Styrelsens årsberättelse fanns utlagd på mötet och är inlagd på vår hemsida (Tyringe.nu)
Ordförande läste upp årsberättelsen på mötet. Denna godkändes.

§9

Kassörens årsredovisning för 2019 och budget för 2020:
- Kassör Bengt Danielsson redogjorde för årsredovisningen 2019 och budget för 2020,
vilka visades digitalt på skärm.

§ 10 Revisorernas berättelse:
- Revisionsberättelsen föredrogs av Lena Winberg. Räkenskaperna är väl förda och
verifierade. Den godkändes.
§ 11 Ansvarsfrihet för styrelsen:
- Styrelsen beviljades full och tacksam ansvarsfrihet för det gångna året.
§ 12 Fastställande av arvoden, mil- och telefonersättning.
- Årsmötet beslöt att arvoden och telefonersättning till styrelse och kommittéer under
år 2020 skall vara oförändrade enligt följande:

- Ordförande, sekreterare och kassör vardera 999 kr + 500 kr i telefonersättning.
- Ledamöter i programkommittén: 500 kr att dela på tre.
- Dataansvarig: 500 kr
- Studieledare: 500 kr
- Valberedning: 500 kr att dela på två.
- Milersättning (18,50:-) som 2018, oförändrad.
§ 13 Fastställande av årsavgift:
- Kassören informerade att årsavgiften 2020 är 310 kr. Förslag till årsavgift 2021,
oförändrad 310 kr. Vilket godkändes av årsmötesdeltagarna.
§ 14 Verksamhetsplan:
- Ordf. läste upp förslag till verksamhetsplan för år 2020, visades också digitalt på skärm och
fanns utlagd. Godkändes.
§ 15 Val av ordförande: Gudrun Hermansson, har avsagt sig omval. Pga att valberedningen inte
fått tag i någon som ersätter ordföranden, ajournerades mötet i 10 min. Därefter överenskoms
det att styrelsen sitter kvar detta år, nytt årsmöte i september. En kommitté bildades,
bestående av Gunnar Bengtsson, Hugo Månsson, Gösta Johansson och Arne
Bosma(sammankallande)
§ 16 Val av styrelseledamöter:
Barbro Bengtsson och Nils-Olof Nordin har avsagt sig omval och vi saknar kandidat till
kassörsposten framöver. Därför har nuvarande styrelse i sin helhet lovat sitta kvar detta året,
så vi förhoppningsvis kan få en lösning på rekryteringsproblemen.
Bo Persson, vald t o m 2020
Else Brötzner, omval 1 år
Gertrud Persson, omval 2 år.
Gunilla Nilsson, omval 2 år
Arne Bosma, vald 2 år
Styrelsen består således av 9 ledamöter.
§ 17 Val av revisorer + ersättare:
Bo Ljunggren, omval 1 år
Lena Winberg, omval 1 år
Ersättare: Lars-Ivar Ericsson, omval 1 år
§ 18 Val av studieledare: Else Brötzner, omvald på 1 år.
§ 19 Val av trafikombud: Göran Algotsson, vald tom 2021.
§ 20 Förslag till KPR-ombud: Barbro Bengtsson och Gunilla Nilsson, valda tom 2021.
§ 21 Val av hörselombud: Nils-Olof Nordin har avsagt sig och vi slopar den posten för
närvarande.
§ 22 Val av medlemskommitté: Bengt Danielsson omval 1 år.
§ 23 Val av programkommitté: Bo Persson, vald t o m 2020,
och Kerstin Göransson, vald tom 2020.
§ 24 Val av teater, musik och resekommitté: Horst Brötzner vald tom 2021.

§ 25 Val av ansvariga inom våra aktiviteter:
- Bokcirkel: Britt Holmberg, vald tom 2021.
- Boule: Arne Bosma, nyval 2 år.
- Canasta: Gudrun Hermansson, vald tom 2020 och Gunilla Nilsson, vald tom 2020
- Stavgång: Gunilla Olsson, vald tom 2020.
§ 26 Val av lotterikommitté: Ove Hermansson, omval 2 år och Ulf Nilsson vald tom 2020.
§ 27 Val av ombud till Distriktsstämman: Ordförande.
§ 28 Val av valberedning: Alf Ljungbeck har avsagt sig omval, men sitter liksom styrelsen kvar
till nästa årsmöte. Gösta Johansson, omvald
§ 29 Årsmötesförhandlingarna avslutas:
-Ordf. avslutade årsmötesförhandlingarna kl 15.30.
§ 30 Information:
- Ordföranden framförde tack till alla ledamöter i styrelsen och kommittéer och även tack till
alla medlemmar som ställt upp på våra möten, resor och aktiviteter.
Som avslutning sjöngs Nationalsången.
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