KA 5 Kamratförening
HÄRNÖSAND
Protokoll fört vid årsmöte 2016-02-26
Plats: Marinmässen
Tid: 18.00 BIO från 17.30
Närvarande: 28 medlemmar

§ 1 Årsmötet öppnas
Styrelsens ordförande Mona Boman förklarade mötet öppnat och hälsade de närvarande varmt
välkomna.

§ 2 Mötets stadgeenliga utlysande
Utlysande har skett i vår tidning Bäverposten, annons i Tidningen Ångermanland samt mail
med påminnelse till de som kan nås med e-post. Tyvärr är det många mail som kommer i retur
på grund av felaktiga adresser. Mötet godkände utlysandet.

§ 3 Parentation över avlidna medlemmar
Parentation hölls över avlidna medlemmar. Efter en tyst minut fortsatte årsmötet.

§ 4 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet samt
justeringsmän/rösträknare
Till ordförande för mötet valdes Sten-Olof Eriksson och till sekreterare Hans Wiklander. Till
justerare/rösträknare att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Nils-Erik Pallin
och Lennart Lahti.

§ 5 Godkännande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§ 6 Godkännande av fullmakter
Ingen fullmakt hade inkommit.

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året
Ordföranden läste upp rubrikerna i verksamhetsberättelsen för det gångna året 2015, och
uppmanade mötet att komma med eventuella frågor.
Mötet godkände styrelsens verksamhetsberättelse.

§ 8 Styrelsens årsbokslut för verksamhetsåret
Styrelsens resultat- och balansrapport gicks igenom.

§ 9 Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen lästes upp av revisorn Lennart Lahti.

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet godkände den tidigare redovisade resultat- och balansrapporten för verksamhetsåret
2015 samt beviljade enligt revisorernas förslag ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 11 Val av styrelse
Ordförande: Mona Boman valdes till och med 2016.
Vice ordförande Ronald Forsberg självskriven enligt stadgarna.
Två ledamöter på två år till och med 2017
Valdes. Ove Strömberg och Uno Gradin.
Sedan tidigare valda ledamöter till och med 2016
Hans Wiklander, Tommy Lindqvist, Nils-Erik Pallin och Kent Nilsson.
Suppleanter valda till och med 2016
Allan Viberg och Catherine Eriksson.

§ 12 Val av revisorer och valberedning
Revisorer 2 st. Valdes Lennart Lahti och Jan-Anders Rydmark, omval 1 år till och med 2016.
Revisorssuppleanter. Valdes Karl Bäcklund och Gunnar Fernlund, omval 1 år till och med
2016.
Valberedning 1 år till och med 2016. Valdes Göran Andersson (sammankallande) Åke Semb
och Göran Hagfors.

§ 13 Bäverpostens framtid
Frågan diskuterades om vi av kostnadsskäl enbart ska ge ut ett nummer per år av vår
medlemstidning. Som tidigare informerats behöver vi fler som skriver i tidningen. Några
jakande svar på detta hördes från de närvarande. Efter diskussioner beslutades att vi även
fortsättningsvis ska ge ut två nummer av tidningen.

§ 14 Fastställande av inkomst- och utgiftsstat för 2016
Kassören Tommy Lindqvist informerade om föreningens ekonomiska läge. Förslaget
avseende inkomst- och utgiftsstat för 2016 godkändes.

§ 15 Upphörande av ständiga medlemmar
Beslutades att från och med 2017 ska alla medlemmar betala avgift. Stadgarna ändras enligt
det förslag som var med i årsmöteshandlingarna. Beslutet var enhälligt.

§ 16 Bestämmande av årsavgift för 2017
Beslutades att höja avgiften till 200 kronor.

§ 17 Program för verksamhetsåret 2016
Mötet godkände styrelsens förslag för innevarande år. Mona informerade om resan till
Näsåker/Junsele tillsammans med Hjärt- och Lungföreningen.

§ 18 Frågor som väckts av enskild medlem senast 18 februari
Ingen fråga hade väckts.

§ 19 Information
Kassören Tommy vill gärna att medlemmar som byter adress meddelar den nya adressen vid
betalning av medlemsavgiften. Hasse W framförde en hälsning från fd ordföranden Lars-Erik
Magnusson.

§ 20 Övriga frågor
Ingen hade något att säga under den här paragrafen.

§ 21 Årsmötet avslutas
Årsmötesordföranden tackade för det förtroende han fått att leda mötet, som nu avslutades
med att han överlämnade ”årsmötesbrödspaden” till Mona Boman.
Ordföranden Mona Boman tackade Sten-Olof Eriksson och Hans Wiklander för ett väl
genomfört årsmöte och överlämnade blombuketter till dem. Mona tackade för förtroendet att
fortsätta som föreningens ordförande.
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