Årsmöte 2016. Protokoll.
Tid: Fredag 4 mars 2016 kl. 13.00 (Lunch kl. 11.30 för föranmälda).
Närvarande: Se signerad anmälningslista (Bilaga 1)
Plats: Parapeten, Helsingborg
Innan årsmötesförhandlingarna påbörjades höll P-O Lindberg en kort tillbakablick över föreningens
tillväxt. Medlemsantalet är för närvarande en bra bit över 600 personer. Lena Lindberg redovisade
den nya datatekniken, som introducerats under hösten och har berört medlemmarna framför allt vad
gäller anmälningssystemet.
§1. Ordföranden förklarade mötet öppnat. Beslöts att röstlängden är densamma som den signerade
närvarolistan.
§2. Till ordförande för mötet valdes P-O Lindberg, till sekreterare Åke Lindroth samt till justerare
tillika rösträknare valdes Ylva Dahlbom och Lars Hansare.
§3. Årsmötet har utlysts på stadgeenligt sätt via kallelse och dagordning i programkatalogen för
”Våren 2016”, som går ut till samtliga medlemmar.
§4. Dagordningen fastställdes.
§5. a) Verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes. (Bilaga 2)
b) Den ekonomiska redovisningen godkändes. (Bilaga 3)
c) Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes. (Bilaga 4)
§6. Mötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
§7. Styrelsen föreslog årsmötet stadgeändringar, som redovisas i programkatalogen ”Våren 2016”
enligt Bilaga 5. Mötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag.
§8. Inga skriftligen väckta frågor hade lämnats in från medlemmarna. Beslöts att notera detta i
protokollet.
§9. Mötet beslöt, i enlighet med styrelsens förslag (Bilaga 5), att styrelsen ska bestå av 10 ordinarie
ledamöter utöver ordföranden samt att suppleantplatserna utgår.
§10. Årsmötet beslöt i enlighet med valberedningens förslag enligt följande:
a) Ordförande P-O Lindberg på 1 år.
b) Styrelseledamöter på 2 år: Ola Fogelberg (nyval), Birgitta Randås (nyval), Gunnel Rosenqvist
(nyval), Inga-Lill Nilsson (nyval) och Ingmar Thorén (omval).
c) Fyllnadsval p.g.a. stadgeändring. 2 ledamöter på 1 år: Birgitta Larneby (nyval) och Carin
Lindroth (omval)
d) 2 revisorer samt 1 revisorssuppleant, alla på 1 år: Revisorer Ingrid Jonasson och Ingrid
Heidne (båda omval). Revisorssuppleant Kerstin Regebro (omval).

e) Årsmötet utsåg följande valberedning på 1 år: Inga-Lill Nilsson (omval) tillika
sammankallande, Anders Larneby (omval) och Ulla-Britt Ahlqvist (omval).
§11. Styrelsens förslag till a) Verksamhetsplan 2016 (Bilaga 6) och Budget 2016 (Bilaga 7) godkändes
av årsmötet.
§12. Medlemsavgift för 2017 fastställdes till oförändrade 200 kr per person.
§13. Under övriga frågor redogjorde ordföranden för anledningen till byte av föreläsningslokal. Den
nya föreläsningslokalen blir Pingstkyrkan, Gåsebäcksvägen 10, Helsingborg och föreläsningarna börjar
kl 13.30 för att bättre passa busstider.
§14. Ordföranden avtackade den avgående styrelseledamoten Carl-Johan Cederström med en liten
gåva och ett stort tack för hans medverkan.
§15. Ordföranden förklarade mötet avslutat och riktade ett särskilt tack till Parapetens (Rönnowska
skolan) personal och elever för deras insatser.

Farhult 6 mars 2016

Åke Lindroth, sekr.

P-O Lindberg, ordf.

Ylwa Dahlbom, just.

Lars Hansare, just.

