ÅRSMÖTE 2017
PROTOKOLL
Närvarande: Se bilaga 1
Plats: Restaurang Parapeten, Norra Hamnen, Helsingborg
Årsmötet började kl. 13.00 och inleddes med information och frågestund om NSSU. Ordförande tog
också tillfället i akt, att tacka alla som bidragit till NSSU:s verksamhet under året. Ett tack riktades
även till Parapetens personal och elever för ett väl genomfört arrangemang.
§1. Mötet öppnades och beslöts att undertecknad närvarolista även utgör gällande röstlängd.
§2. Årsmötet gjorde följande val: a) Mötesordförande P-O Lindberg b) Mötessekreterare Åke
Lindroth c) Justerare, tillika rösträknare: Ingegärd Hultgren och Bo Nilsson
§3. Årsmötet har utlysts via dagordningen i Programkatalogen för våren 2017. Katalogen har delgivits
varje medlem via brev. Mötet ansåg, att Årsmötet utlysts på rätt sätt.
§4. Dagordningen fastställdes enligt stadgarna.
§5. Årsmötets granskning av styrelsens verksamhet sker enligt följande:
a) Verksamhetsberättelsen 2016 (Bilaga 2) godkändes.
b) Den ekonomiska redovisningen (Bilaga 3) godkändes.
c) Revisionsberättelsen upplästes och godkändes. (Bilaga 4)
§6. Mötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
§7. Styrelsen hade inga nya ärenden att ta upp till behandling.
§8. Några skriftligt väckta frågor från medlemmarna fanns inte heller att ta upp till behandling.
§9. Beslöts att styrelsen under året ska bestå av 10 ledamöter samt ordföranden.
§10. Enligt Valberedningens förslag gjordes följande val (Bilaga 5):
a) Ordförande på 1 år: P-O Lindberg
b) Halva antalet styrelseledamöter på 2 år t.o.m. 2019: Anders Larneby, Birgitta Larneby, Carin
Lindroth, Åke Lindroth samt Siv Thorén.
c) Revisorer på 1 år: Ingrid Jonasson och Inger Heidne.
d) Revisorssuppleant på 1 år: Kerstin Regebo.
e) Valberedning på 1 år utsågs enligt följande: Inga-Lill Nilsson sammankallande, Anders
Larneby och Ulla-Britt Ahlkvist.
§11. Verksamhetsplanen för 2017 fastställdes (Bilaga 6).
§12. Budget för 2017 fastställdes (Bilaga 7).

§13. Övriga frågor: a) Webbmaster Lena Lindberg informerade om datafrågor och gick in på
problematiken kring datahantering/administration samt anmälningar och avbokningar.
§14. Mötet avslutades.

Farhult 14 mars 2017

Åke Lindroth, sekr.

P-O Lindberg, ordf.

Ingegärd Hultgren, just.

Bo Nilsson, just.

