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Protokoll fort vid Föreningen Långörasliiktens årsrnöte den 10 juli 2015 på

Långören

§1 Föreningens ordforande Jan-Anders Månsson hälsade de näruarande

välkomna genom sitt hälsningsanforande på engelska och svenska'

§2 Jan-Ander-s Månsson valdes till att leda årsmötet.

§3AtrskrivaårsmötetsprotokollutsågsHåkanBergström

§4 parentation ftir atl hedra de medlemmar som gåtr borl under perioden gjordes

genom att Håkan Bergström läste "Lotsen"'

§5 Mötet bekräftade att årsmötet var behörigen utlyst'

§6 Dagordningen godkiindes'

§7 Att jämte ordfiiranden justera protokollet samt som rösträknare utsågs

Birgitta Jönsson och Bert König

§8 Peter Andersson utsågs som referent av årsmötet'

§9 Ordforan

årsmötel

den foreclro g styrelsens rrerksamhetsberättel se vilken godkändes av

§10 Styreisens kassör, Sven Olausson, foredrog ekonomisk rapport bestående av

resuitat-ochbalansräkning(bifogas),vilkengoaka',a'sochladestill
handiingarra.

§llRevisionsrappofiryiverksamhetsåren2B12,2013och2014foredr-ogsav
Gunnar petersson varvid revisorerna tillstyrkte s§relsens ansvarighetsfrihet for

perioden.

§ 12 På frågan om mötesdeltagarna kunde beviija sfyrelsen ansvarsfrihet lbr den

tid r-evisionen omfattar, svarade deltagarna e$ enhälligtia'

Sqi3 Beträffaade forslag tili ändringar av foreningens stadgar; inga forslag

foreiigger.

§i4 Beslutade att inte forändra årsavgiften'

§ i 5 Beträffande arvoden till styrelseledamöter; inga arvoden ges i nuläget'

§l6Budget.Svenolaussonftlr.edrogsfyr.elsensbudgetfordekommandetre
årerr.Budgetengodkändesochladestillhandlingaffiz.
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§i7 Följande styrelseledamöter foleslogs och valdes enligt foljande'

Carina Borg

Sven Olausson

Lars Andersson

nyval
omval

omval

Tomas Eriksson nYval

Peter Andersson nYval

§18 Fö§ande styrelsesuppleanter fiireslogs och valdes

Håkan Bergström omval

Lars Norgren nyval

§19 var av styrerseordforande. Till ordforande vardes Daniel olsson No'rgård'

§20 Som revisorer valdes Gunnar Pettercson (intern) sarnt Rune Olaussons

revisionsbYrå.

§21 Revisorsuppleant utsågs inte'

§22Vatberedningutsågsinteutanfråganlämnadesåtstyrelsen.

§23 Motioner; nägra inkomna motioner forelåg inte'

§24 Ovriga ffågor -l -- ,,,^- ^
äffi"tä.?ro"rande tackade for fortroendet varvid han presenterade sig

ocir berättade lite om sig själv'

_ Bjöm Berglund tackaäe den avgående otdforanden, styrelsen och

resurspe§onerna lor ett värdefullt, engagefat och fruktbart arbete under den

avslutade treårsperioden samtidigt ro* t'u1} önskade den nye ordforanden med

styrelse framgång i s§r'elsearbetet'

§25 Ordforanden avslutade sammanträdet'

Ordforande
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Håkan Bey'gström

Bir(itta Jödtson

Justeringsman

Bert KÖnig

Justeringsman
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