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Värmlandsföreningen Vargen i Upplands Väsby
Årsmöte den 30 mars kl. 18.00 i lokalen Rubinen, Väsby Centrum
1. Mötet öppnades av ordförande Birgit Tränk som hälsade de närvarande
välkommen.
2. Fastsällande av röstlängd för mötet.
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet. Åke Johansson valdes till
mötets ordförande. Christin Zandin valdes till sekreterare för mötet.
4. Barbro Bärring och Billy Fredriksson valdes att justera protokollet.
5. De närvarande godkände att årsmötet har utlysts på rätt sätt.
6. Dagordningen fastställdes.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt årsredovisning och bokslut för år
2015. Ordförande Birgit Tränk redovisade styrelsens
verksamhetsberättelse för de närvarande.
8. Revisorns berättelse. Kassör Margareta Lindman Kotta presenterade
revisionsberättelsen av revisor Hans Hed (som ej var närvarande).
Christian Lindahl uttryckte ett antal synpunkter som diskuterades.
Christian Lindahl menade att styrelsens arbete ej fanns med i
revisionsberättelsen. Det konstaterades att revisionsberättelsen var
förankrad i styrelsens arbete. Christian Lindahl efterlyste en mer
detaljerad redovisning av föreningens finanser. Till exempel att man
borde kontrollera hur mycket pengar lotteriet kostar eller tjänar in.
Christian Lindahl ansåg att det ej skall vara vinstdrivande och att man
kunde inskaffa dyrare vinster om den del av verksamheten generar
inkomst.
9. Årsstämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2015.
10. De närvarande beslöt att inte förändra årsavgifterna som förblir 200 sek
per medlem.
11. Verksamhetsplanen för 2016 fastställdes.
12. Birgit Tränk valdes till ordförande för en tid av ett år.
13. Billy Fredriksson och Lars-Eric Modin valdes till nya styrelsemedlemmar.
Barbro Bärring, Christin Zandin, Margareta Lindman Kotta och Marianne
Johansson har ett år kvar på sina mandatperioder. Hans Hed valdes till

revisor och Inger Dahlberg till revisor suppleant. Hans Bergström och Elly
Hed valdes till valberedningen.
14. Övriga frågor. Birgit Tränk diskuterade om P.O. Mörkens och Ulla Hedman
(initiativtagare till förenings tillblivelse) kunde bli hedersmedlemmar.
Det ansågs att frågan redan besvarats då styrelsen röstat nej till förslaget.
Det framkom ett behov av att se över föreningens stadgar och styrelsen
ämnar göra detta under det kommande året.
15. Mötet avslutades med att ordförande tackade alla närvarande för visat
intresse.
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