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 Protokoll årsmöte Falkenbergsortens FUB 
 
§ 1 – 19 Protokoll, fört vid årsmöte med Falkenbergsortens FUB,  
Bilaga 1 fredagen den 3 mars 2017, på Hamnkrogen, Falkenberg. 
 
Närvarande: Ett 50-tal medlemmar. Bilaga 1. 
 
 Årsmötet inleddes med en tyst minut till minne av de medlemmar som  
 avlidit efter föregående årsmöte. 
 
§ 1 Mötets öppnande 

Karin Borgström, föreningens ordförande, hälsade de närvarande väl-
komna. I sitt inledningsanförande berörde hon följande: 
 

 - Höstfesten med hattparad. 
- Intressepolitiska frågor som flytt av särskolan och Frösundas 
 övertagande av gruppbostäder och servicebostäder. 
 
Därefter inleddes föreningens 52:a årsmöte. 

 
§ 2 Årsmötets behöriga utlysande 
 Kallelse med dagordning och Verksamhetsberättelse 2016 skickades till 
 samtliga medlemmar den 8/2 2017 per post. Årsmötet godkände utskick 
 av handlingarna. 
 
§ 3 Dagordning 
 Dagordningen godkändes. 
 
§ 4 Ordförande 
 Monica Rudqvist valdes till ordförande för mötet. 
  
§ 5 Sekreterare 
 Karin Borgström valdes till sekreterare för mötet. 
 
§ 6 Justeringsmän och rösträknare 

Till justeringsmän och rösträknare valdes Willy Engebrethsen och  
Inger Johansson. 
 

§ 7 Verksamhetsberättelse 2016 
Monica Rudqvist gick igenom valda delar av verksamhetsberättelsen för 
2016. 
 
Kassören, Birgitta Myrén, kommenterade bokslutet. Vi noterade en förlust 
för 2016 bl a beroende på en medveten strategi att föreningen subven-
tionerar vissa aktiviteter fullt ut med hänsyn till den ekonomiska situa-
tionen bland många av våra medlemmar. Därefter godkändes Verksam-
berättelse 2016. 

 
§ 8 Revisionsberättelse 

Revisor Bengt Rudqvist läste upp revisorernas berättelse. Kommentarer 
till balans- och resultaträkning framgick av verksamhetsberättelsen. 
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§ 9 Ansvarsfrihet 

På revisorernas förslag beviljades styrelsen ansvarsfrihet.  
 

§ 10 Medlemsavgifter 2018 och kostnadsersättningar 2017 
På förslag av styrelsen beslutade årsmötet att medlemsavgiften ska vara 
oförändrad, dvs 180 kr per person för 2018.  
 
Årsmötet beslutade också att kostnadsersättningar till styrelsen ska utgå 
med 10.000 kr att fritt fördelas inom styrelsen under 2017. 
 

§ 11 Val av styrelse 
 

 a. Till ordförande i styrelsen för två år valdes: 
  Karin Borgström  omval 

 
b. Till ordinarie ledamöter i styrelsen för två år valdes: 
 Ann-Margret Högberg omval 
 Inger Myrén omval 
 Andreas Engebrethsen omval 
 
c. Till ersättare i styrelsen för ett år valdes 

 Elin Andersson omval 
 Sune Svensson omval 
 Gunnel Narfgren nyval 
 
§ 12 Val av ordinarie revisorer 

a. Till ordinarie revisorer för ett år valdes 
 Bengt Rudqvist omval 
 Christian Almbecker omval 
 

b. Till ersättare för ett år valdes 
 Anders Nilsson omval 
 Nils-Arne Karlsson omval 
 
§ 13 Valberedning 2017 
 Till valberedning för ett år valdes: 
 Gunnel Carlsson  omval  sammankallande 
 Kicki Winbo  omval 
 Anne-Catrine Bengtsson omval 
 
§ 14 Aktivitetskommitté 2017 
 Inger Myrén  omval sammankallande 
 Sara Myrén  omval 
 Gunilla Karlsson  omval 
 Åke Lönnqvist  omval 
 Johan Lönnqvist  omval 
 Marie Johansson  omval 
 Jörgen Gunnarsson omval 
 Anneli Andersson  omval 
 Göran Carlsson  omval 
 Sofia Johansson  omval 
 Charlott Björkheim  omval 
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§ 15 Anmälan  
 Medlemsrådgivare: Karin Borgström 
 
 Adjungerade ledamöter i styrelsen 
 Rättsombud: Willy Engebrethsen 
 Övriga: Christer Eklund. 
  
§ 16  Länsförbundets årsmöte 

Till ombud och ersättare till Länsförbundets årsmöte den 5 april 2017, 
Hamnkrogen, Falkenberg, valdes: 
 

 Ordinarie ombud  Ersättare 
 Inger Myrén  1. Birgitta Myrén 
 Andreas Engebrethsen 2. Åke Lönnqvist 
 Ann-Margret Högberg 3. Sune Svensson 
 Elin Andersson 
 Sofia Johansson 
 Charlott Björkheim 
  
 Karin Borgström, Monica Carlsson och Willy Engebrethsen deltar också i 
 årsmötet. 
 
§ 17 Laxringen/Hallandsklippan i text och bilder 2016 
 Gunilla Karlsson, Cecilia Andersson, Elin Andersson och Hasse Jansson 

med hjälp av Inger Myrén visade bilder från verksamheten i Laxringen 
och Hallandsklippan under 2016. 

 
 Stämmans ordförande riktade ett stort tack till Laxringen och Hallands-

klippan för ett fint och trevligt presentationsmaterial. 
 
§ 18 Övriga frågor/Frågestund 

Följande frågor togs upp i frågestunden: 
 
 - Bengt Rudqvist berättade om sina erfarenheter i samband med att 

 Frösunda tog över ansvaret för gruppbostaden där hans son bor. 
 

 - Inger Myrén gick igenom hemsidan och hur man hittar där. 
 

- En medlem pratade om sina upplevelser på daglig verksamhet.  
 
§ 19 Avslutning 
 Årsmötets ordförande, Monica Rudqvist, tackade för förtroendet att få 
 leda förhandlingarna. 
 
 Karin Borgström tackade presidiet för väl genomförda förhandlingar samt 
 deltagarna i kvällens möte och avslutade därefter mötesförhandlingarna. 
 
 Avtackning 
 Avgående ledamoten Ing-Marie Lovén avtackades med en blomma. 
 
 
 Kvällen avslutades med en god supé. 
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