Värmlandsföreningen Vargen i Upplands Väsby
Årsmötesprotokoll 2012
(avser räkenskapsåret 2011)

Plats:
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Tid:
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Dagordning
0

Mötets öppnande
Ordföranden för Värmlandsföreningen Vargen, Göran Zetterlund öppnade årsmötet och
hälsade medlemmarna välkomna.

1

Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Till ordförande för årsmötet valdes Göran Zetterlund och till sekreterare för årsmötet
valdes Erik Nylander.

2

Fastställande av röstlängd för årsmötet
Röstlängden fastställdes till åtta (8) stycken röstberättigade.

3

Val av protokolljusterare och rösträknare
Till protokolljusterare och tillika rösträknare valdes Lena Lindahl och Birgit Tränk.

4

Fråga om årsmötet har utlysts på rätt sätt
Stämman beslutade att utlysandet av årsmötet behörligen skett i enlighet med
föreningens stadgar.

5

Fastställande av dagordning
Stämman beslutade att fastställa dagordningen.

6

a

b

7

Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
Sekreteraren för årsmötet läste och redogjorde för verksamhetsberättelsen för
verksamhetsåret 2011. Efter genomgång av verksamhetsberättelsen beslutade stämman
att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. (Bilaga till protokollet).
Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
verksamhetsåret
Värmlandsföreningen Vargens kassör Christian Lindahl redogjorde för förvaltningsberättelsen. Efter genomgång av förvaltningsberättelsen beslutade stämman att med godkännande lägga förvaltningsberättelsen till handlingarna. (Bilaga till protokollet).
Revisionsberättelsen för verksamhetsåret
Värmlandsföreningen Vargens kassör Christian Lindahl redogjorde för revisionsberättelsen. Efter genomgång av revisionsberättelsen beslutade stämman att med godkännande
lägga revisionsberättelsen till handlingarna. (Bilaga till protokollet).
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Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
Stämman beslutade att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

9

Fastställande av medlemsavgifter
Styrelsen föreslår att nuvarande medlemsavgift på SEK 200:- bibehålles, d.v.s. ingen
justering av avgiften. (Medlemsavgiften för makar/sambor är fortsatt oförändrad: SEK
350:- per par). Stämman biföll styrelsens förslag.

10

Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande
verksamhetsåret
Sekreteraren för årsmötet läste och redogjorde för verksamhetsplan för det kommande
verksamhetsåret. Därpå redogjorde Värmlandsföreningens kassör Christian Lindahl för
det kommande verksamhetsårets budget. Efter genomgång av verksamhetsplan och
tillhörande budget beslutade stämman att med godkännande lägga dokumenten till
handlingarna.

11

Val av ordförande i föreningen för en tid av 2 år
Styrelsen föreslår förändring i föreningens stadgar där tidsperioden för ordföranden
ändras från nuvarande 2 år till 1 år. Stadgarna kan tidigast ändras efter ordinarie
årsmöte 2013. Stämman biföll styrelsens förslag.
Till ordförande valdes Göran Zetterlund
Till vice ordförande valdes Birgit Tränk

12

13
14

Omval
Nyval

Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter i föreningen för en tid av 2 år
Styrelsen föreslår förändring i föreningens stadgar där tidsperioden för övriga styrelseledamöter samt suppleanter ändras från nuvarande 2 år till 1 år. Stadgarna kan
tidigast ändras efter ordinarie årsmöte 2013. Stämman biföll styrelsens förslag.
Till sekreterare valdes Erik Nylander
Till kassör valdes Christian Lindahl
Till ledamot (aktiviteter) valdes Per-Olof Mörkens
Till ledamot (aktiviteter) valdes Barbro Bärring
Till ledamot (webbmast) valdes Sture Ekh

Omval
Omval
Omval
Nyval
Nyval

Val av revisorer samt suppleanter
Till revisor valdes Margareta Gustavsson

Nyval, 1 år

Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
Styrelsen föreslår en entréavgift på SEK 25 :- att inkassera vid varje medlemsmöte. I
denna avgift ingår dryck (kaffe eller te) och bröd. Stämman biföll styrelsens förslag.
Behandling av styrelsens övriga förslag:

Se punkterna 9, 11 och 12.

Det kunde konstateras att det ej inkommit några motioner till stämman.
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Övriga frågor
Sture Ekh hade synpunkter på innehållet i styrelsens verksamhetsberättelse 2011:
1
2

Antalet medlemsmöten finns inte angivet i verksamhetsberättelsen. (Antalet skrivs in i
separat bilaga till verksamhetsberättelsen).
Det anges inget datum för, i den av Upplands Väsby Kommun, anordnade föreningsmässan. Datum för detta evenemang, (lördagen den 1 oktober 2011), skrivs in i separat
bilaga).
Birgit Tränk föreslog att medlemsavgiften, (för närvarande SEK 200:- per år), skall gälla
även för makar/sambor, alltså ingen medlemsrabatt som vi har idag. Denna utvikning
ogillas då förslaget inte inkommit som en skriftlig motion till styrelsen. Motion om detta
kan inkomma tidigast vid årsmötet 2013 vilket innebär att eventuell förändring av årsavgiften inte kan börja gälla förrän tidigast 2014.
Föreningsmässa i oktober 2012
Då vår förening finns registrerad i kommunens föreningsregister erhåller föreningen per
automatik en inbjudan om deltagande. Det har dock visat sig att Värmlandsföreningen
Vargen inte kan hittas efter inloggning. Göran Zetterlund fick uppdraget att kontrollera
saken med kommunens representant Lena Orsin.
Företagsmässa i juni 2012
Annons om företagsmässa som kommer att äga rum i juni 2012 visades upp. Det
uttrycktes önskemål att vår förening även deltar i detta evenemang. Göran Zetterlund
undersöker om möjligheten finns.
Fråga ställdes om föreningen kommer att anordna auktioner i en nära framtid.
Diskussion om detta följde, men något beslut kunde inte fattas.

16

Årsmötets avslutande
Ordföranden för årsmötet Göran Zetterlund avslutade mötet och tackade för visat
intresse.

Vid protokollet:

Erik Nylander

Ordförande

Göran Zetterlund

Justeras

Lena Lindahl

Birgit Tränk
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