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0

Mötets öppnande
Ordföranden för Värmlandsföreningen Vargen, Birgit Tränk öppnade årsmötet och
hälsade medlemmarna välkomna.

1

Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Till ordförande för årsmötet valdes Birgit Tränk och till sekreterare för årsmötet valdes
Erik Nylander.

2

Fastställande av röstlängd för årsmötet
Röstlängden fastställdes till 17 stycken röstberättigade.

3

Val av protokolljusterare och rösträknare
Till protokolljusterare och tillika rösträknare valdes Inger Dahlberg och Elly Hed.

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

Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
Sekreteraren för årsmötet Erik Nylander läste och redogjorde för verksamhetsberättelsen
för verksamhetsåret 2014. Efter genomgång av verksamhetsberättelsen beslutade stämman att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. (Bilaga 11).

b

Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
verksamhetsåret
Värmlandsföreningen Vargens kassör Margareta Lindman-Kotta redogjorde för förvaltningsberättelsen. Efter en kortfattad orientering i ämnet utfäste Margareta Lindman-Kotta
en djupare analys av förvaltningsberättelsen för de medlemmar som önskar erhålla en
sådan. Margareta Lindman-Kotta förklarade sig villig att samla in e-postadresser i syfte
att skicka de erforderliga dokumenten på elektronisk väg.
Efter denna utfästelse beslutade stämman att med godkännande lägga förvaltningsberättelsen till handlingarna. (Bilaga 9, Resultat och balansräkning från Margareta
Lindman-Kotta).
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7

Revisionsberättelsen för verksamhetsåret
Värmlandsföreningen Vargens internrevisor Hans Hed ämnade därefter redogöra för
revisionsberättelsen. Den visade sig dock inte vara komplett:
-

dels då redovisningen speglade endast del av verksamhetsåret, se kortfattad
framställning nedan

-

dels då delar av text fallit bort ur verksamhetsberättelsen, se försäkran nedan

Delrevision för tiden 1 januari till och med den 12 juni, upprättad av den tidigare kassören
Christian Lindahl och överlämnad till den nu i styrelsen sittande kassören Margareta
Lindman-Kotta, saknades. Efter detta konstaterande bedyrade Lindman-Kotta inför den
församlade skaran medlemmar att lägga till dessa handlingar till det gångna verksamhetsåret. (Bilaga 1-8, Ekonomisk information från avgående kassören Christian Lindahl).
Värmlandsföreningen Vargens internrevisor Hans Hed försäkrade de församlade att
komplettera revisionsberättelsen med den i dokumentet saknade texten.
Efter dessa utfästelser beslutade stämman att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna. (Bilaga 10, Revisionsberättelse, dokument från Margareta
Lindman-Kotta).
8

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, alltså ingen
förändring av medlemsavgiften. Stämman biföll styrelsens förslag.

10

Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande
verksamhetsåret
Ordföranden Birgit Tränk läste och redogjorde för verksamhetsplan för det kommande
verksamhetsåret. Efter genomgång av verksamhetsplan beslutade stämman att med
godkännande lägga dokumentet till handlingarna. (Bilaga 12, Verksamhetsplan för det
kommande verksamhetsåret 2015 ).
Meddelades, på grund av tidigare fastställt styrelsebeslut, att behandling av budget för
det kommande verksamhetsåret inte kommer att framställas.

11

Val av ordförande i föreningen för en tid av 1 år
Till ordförande valdes Birgit Tränk

12

Omval, 1 år

Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter i föreningen för en tid av 2 år
Christin Zandin
Margareta Lindman-Kotta
Barbro Bärring

Nyval, 2 år
Omval, 2 år
Omval, 2 år

Marianne Johansson
Gunnar Lindgren, vald på 2 år
Billy Fredriksson, vald på 2 år

Nyval, 2 år
1 år kvar av mandatperioden
1 år kvar av mandatperioden

Ledamoten Erik Nylander lämnar uppdraget som sekreterare varpå Christin Zandin tillträder rollen som sekreterare i Värmlandsföreningen Vargen.
Ledamoten Fredrik Runestrand har begärt att bli entledigad (med 1 år kvar av mandatperioden) och lämnar härmed styrelsearbetet.
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13a

Val av revisorer samt suppleanter
Till revisor valdes Hans Hed

Omval, 1 år

Val av personer ingående i valberedning
Till valberedare valdes Hans Bergman
Till valberedare valdes Elly Hed

Omval, 1 år
Nyval, 1 år

13b

14

Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
Från styrelsen förslag att presentera
Konstaterades att styrelsen ej hade några förslag att presentera.
Från medlemmar inkomna motioner
Konstaterades att det ej inkommit några motioner till stämman.

15

Övriga frågor
Konstaterades att ingen av de närvarande på stämman hade någonting att anmäla.

16

Årsmötets avslutande
Ordföranden för årsmötet Birgit Tränk avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Vid protokollet:

Erik Nylander
Ordförande för mötet:

Birgit Tränk

Justeras:

Inger Dahlberg

Elly Hed
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