225 V. Torup - Tyringe

Protokoll fört vid årsmöte tisdagen den 23 januari 2018 på Kurhotellet.
Årsmötet inleddes med lunch. Därefter följde en högtidlig parentation av komminister
Lena Grimheden över de sju medlemmar som avlidit under år 2017.
Dessa var: Linnea Persson, Margit Sundstedt Schultz, Karin Olsson, Olle Carlsson, Oscar Olsson,
Marianne Kohlin och Tore Pettersson.
Ordf. tackade komministern för den stämningsfulla parentationen med en fin ros.
§1

Mötet öppnas:
- Ordf. Gudrun Hermansson hälsade 67 medlemmar hjärtligt välkomna till årsmötet.

§2

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

§3

Val av två justeringsmän tillika rösträknare:
- Till att justera dagens protokoll valdes Rolf Rantzow och Lennart Berg.

§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 227 medlemmar + 5 vänmedlemmar.
Under året har 7 medlemmar avlidit.
- Ordföranden påminde alla om att hjälpa till med rekryteringen av nya medlemmar.

§8

Styrelsens årsberättelse:
- Styrelsens årsberättelse fanns utlagd på mötet och har varit på vår hemsida en dryg vecka.
Ordförande läste upp årsberättelsen på mötet. Denna godkändes.

§9

Kassörens årsredovisning för 2017 och budget för 2018:
- Kassör Bengt Danielsson redogjorde för årsredovisningen 2017 och budget för 2018,
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 2018 skall vara oförändrade enligt följande:
- Ordförande, sekreterare och kassör vardera 999 kr + 500 kr i tel.erssättning.
- Ledamöter i programkommittén: 500 kr att dela på tre.
- Dataansvarig: 500 kr
- Studieledare: 500 kr
- Valberedning: 500 kr att dela på tre.
- Milersättning som 2017, oförändrad.
§ 13 Fastställande av årsavgift:
- Kassören informerade att årsavgiften 2018 är 280 kr. Förslag att höja årsavgiften 2019,
till 310 kr, pga höjning av förbundsavgiften med 30 kr. Vilket godkändes av årsmötesdeltagarna.
§ 14 Verksamhetsplan:
- Ordf. läste upp förslag till verksamhetsplan för år 2018, visades också digitalt på skärm.
Godkändes.
§ 15 Val av ordförande: Gudrun Hermansson, omval 1 år.
§ 16 Val av styrelseledamöter:
Bo Persson, vald tom 2018.
Barbro Bengtsson, vald tom 2018.
Else Brötzner, vald tom 2018.
Bengt Danielsson, omval 2 år.
Nils-Olof Nordin, omval 2 år.
Gunilla Nilsson, omval 2 år..
Gertrud Persson, nyval 2 år.
Styrelsen består således av 8 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: Barbro Bengtsson och Else Brötzner, omval 2 år.
§ 19 Val av trafikombud: Göran Algotsson, nyval 2 år.
§ 20 Val av KPR-ombud: Barbro Bengtsson, omval 2 år och Gunilla Nilsson, nyval 2 år.
§ 21 Val av hörselombud: Nils-Olof Nordin, omval 2 år.
§ 22 Val av medlemskommitté: Bengt Danielsson och Nils-Olof Nordin, omval 2 år.
§ 23 Val av programkommitté: Bo Persson, omval 1 år, Gunnel Glader vald tom 2018
och Kerstin Göransson nyval 2 år.
§ 24 Val av teater, musik och resekommitté: Barbro Bengtsson, Britt Holmberg, omval 2 år,
och Horzt Brötzner nyval 2 år.
§ 25 Val av ansvariga inom våra aktiviteter:
- Stavgång: Gunilla Olsson, omval 1 år.
- Boule: Stig Nilsson, omval 2 år.

- Bokcirkel: Britt Holmberg, omval 2 år.
- Canasta: Märion Bengtsson, nyval 2 år
§ 26 Val av värdinnor: Denna pkt. utgår då styrelsen beslutat att dessa roller ska avslutas.
§ 27 Val av lotterikommitté: Ove Hermansson, omval 1 år och Uno Lindahl, nyval 1 år.
§ 28 Val av ombud till Göingekretsen: Ordförande, vice ordförande och sekreterare.
§ 29 Val av ombud till Distriktsstämman: Ordförande.
§ 30 Val av valberedning: Alf Ljungbeck (sammankallande), Gösta Johansson och
Lillie Johannesson.
§ 31 Årsmötesförhandlingarna avslutas:
- Avgående medlemmar med olika uppdrag i föreningen avtackades med var sin fin ros
och varma applåder.
-Avslutade årsmötesförhandlingarna kl. 14.35.
§ 32 Information:
- Ordföranden informerade om:
 2018 medlemskort medföljer Senioren nr 2. Två kort medföljer, namnen måste
skrivas i för att kortet skall gälla.
 ”Lär känna din bygd” upptaktsmöte mars månad. Mer info vi feb. månadsmöte.
 Nästa möte 27/2 kommer Viktor Semprimoznik och spelar tyrolermusik.
- Ordf. hälsade dagens underhållare Anders Pålsson varmt välkommen. Vi fick höra en
repertoar av Sinatras stora mångfald av låtar, framförda med sång och gitarr. Det var
många igenkännande miner med stora applåder av publiken. Tackades med vacker ros,
framförde därmed ett extra nummer.
 Lotteridragning företogs där en del medlemmar blev lyckliga vinnare.
 Bo läste en tänkvärd och vacker dikt skriven av Birgit Sandén i januari 2004.
Som avslutning sjöngs Nationalsången.
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