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1.Upprättande och fastställande av röstlängd för mötet
Vid mötet fastställdes röstlängden som innehöll 50 deltagande röstberättigade medlemmar.
2. Val av mötets ordförande och sekreterare
Till ordförande för mötet valdes Anders Borg, f.d. styrelsesordförande i föreningen och till
sekreterare valdes Elisabeth Ernow-Patay.
3. Val av två justerare, tillika rösträknare
Till justerare valdes Markus Nosko och Einar Magnusson. Till rösträknare valdes ?.
4. Frågan om mötet utlysts på rätt sätt
Utlystes 12 veckor före, kallelse lades ut 4 veckor före och material fanns tillgängligt 1 vecka
före årsmötet i enlighet med stadgarna. Stämman fann att mötet utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes i enlighet med utskickat material.
6. Uppföljning av föregående årsmötesprotokoll
Ett fel avseende ordinarie ledamot Ingrid Jansson (punkt 17), skall vara 1 år kvar, justerades.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret
Styrelseordförande Björn-Erik Öye föredrog övergripande verksamhetsberättelsen
och besvarade frågor. Ulf Zetttervall föredrog förvaltningsberättelsen samt resultatoch balansräkning för 2014. Mötet beslutade att fastställa resultat- och balansräkning och att
årets överskott och övrigt disponibelt kapital balanseras i ny räkning.
8. Revisors berättelse
Föredrogs av Carl-Johan Kjellman – föreningens revisor (BDO).
9. Fastställande av resultat- och balansräkning
Revisorn tillstyrkte att föreningsstämman fastställer resultat- och balansräkningen och
beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stämman faställde resultatoch balansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsesledamöterna
Revisorn tillstyrkte att beviljade styrelsens ansvarsfrihet för det senaste verksamhetsåret.
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det senaste verksamhetsåret.
11. Medlemsavgifter år 2015-2016
Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift (100 kr).
12. Behandling av och beslut om propositioner
Inga propositioner att behandla.
13. Behandling av och beslut om motioner
En motion att behandla (avseende vedeldad bastu).

14. Presentation av verksamhetsplan och budget för 2015
Björn-Erik Öye föredrog verksamhetsplanen. Ulf Zettervall föredrog budgeten.
Sama Mielig beskrev verksamhetsutökningen.
15. Beslut om arvode för revisorer och eventuellt arvode för styrelsen
Inget arvode för styrelsen. Revisorer enligt godkänd räkning.
16. Val av styrelsesordförande
Till ordförande omvaldes Björn Erik Öye, på 1 år
17. Val av styrelseledamöter och suppleanter
Omval ordinarie ledamot, Ulf Zettervall, 1 år kvar
Omval ordinarie ledamot, Kaisa Unander, 1 år kvar
Omval ordinarie ledamot, Kia Hermansson, 2 år
Omval ordinarie ledamot, Ingrid Jansson, 2 år
Omval suppleant, Oskar Nyströmer, på 1 år
Omval suppleant, Elisabeth Ernow-Patay, på 1 år
Nyval suppleant Markus Nosko på 1 år
18. Val av revisor
Till revisor omvaldes BDO v/ Carl Johan Kjellman
19. Valberedningens arbetsordning
Valberedningens förslag var tillgängligt en vecka före årsmötet.
20. Val av ledamöter till valberedningen
Till valberedning omvaldes på 1 år;
Eva Nordstedt och Sven Egnell som sammankallande
samt Anders Borg
21. Övriga frågor
Inga övriga frågor
22. Mötets avslutande
Stämmans ordförande tackade samtliga på stämman för deras närvaro. Därmed förklarades
mötet avslutat.
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