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Årsmöte
Tisdag den 4 mars kl 18.30
Kyrkans Hus

Närvarande:

24 personer, se deltagarlista

PROTOKOLL
2014-03-06

§1Mötet öppnas
Carin Mellberg hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet för öppnat.
§2 Val av ordförande för mötet
Årsmötet föreslår och väljer Bertil Olle Norberg som mötesordförande.
§3Val av sekreterare för mötet
Årsmötet föreslår och väljer Carin Mellberg som mötessekreterare.
§4Godkännande av föredragningslista
Årsmötet godkänner föredragningslistan.
§5Mötets stadgeenliga utlysande
Årsmötet finner att kallelse utgått i enlighet med stadgarna.
§6Val av justeringsmän tillika rösträknare
Årsmötets föreslår och väljer Jan Erik Nordlund och Lars Molin
§7Verksamhetsberättelse från förening och sektioner.
Ordförande redogör rubrikvis för verksamhetsberättelserna från moderförening och
Lördagsklubben. Slutord från moderförening och målsättning för Lördagsklubben läses upp i
sin helhet.
Båda verksamhetsberättelserna godkänns av årsmötet och läggs därefter till handlingarna.
§8Ekonomisk berättelse från förening och sektioner
Ordförande läser upp de ekonomiska berättelserna punktvis och dessa godkänns av årsmötet.
§9Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen för förening och förvaltningsråd godkänns av årsmötet och läggs till
handlingarna.
§10Ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutar i enlighet med revisorernas förslag att bevilja styrelsen och
förvaltningsrådet ansvarsfrihet för år 2013.
§11Förslag till budget
Årsmötet godkänner styrelsens förslag till budget för år 2014.
§12 Val av ordförande
Inget förlag till ordförande finns
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§13Val av ledarmöter till styrelsen
Årsmötet väljer
Ordinarie
Carin Mellberg
AnnBritt Sundström
Daniel Jönsson
Maria Holmberg
Carina Burman

1 år kvar
1 år kvar
Omval 2 år
Omval 2 år
Nyval 2 år

§14Lördagsklubbens val till representant i styrelsen
Ordinarie
Okänt
Nyval 1år
§15Val av styrelsesuppleanter
Suppleanter
Britt Inger Westin
Rita Carlsson
Mikael Svedberg
Elin Vesterlund

Nyval 1år
Nyval 1år
Nyval 1år
Nyval 1år

§16Lördagsklubbens val till representant i styrelsen
Suppleant
Okänt
Nyval 1 år
§17Val av revisorer
Årsmötet väljer
Leif Persson
Omval 1år
Kjell Svensson
Omval 1år
§18Val av revisorsuppleant
Årsmötet väljer
Lena Fagerblom
Omval 1år
§19Val av LFUB styrelseledarmöter
Årsmötet väljer
Ordinarie
Carin Mellberg
1 år kvar
Ann-Britt Sundström
Omval 2 år
§20Val av LFUB styrelsesuppleant
Maria Holmberg
Omval 1år
§21Val av representanter till LFUB:s ombudsmöte
Mikael Tjernberg, Elin Vesterlund, Oscar Tjernberg
§22Val av suppleant till LFUB:s ombudsmöte
Vakant

§23Valberedning
Årsmötet väljer Kurt Dahllöf, styrelsen arbetar för att få fram fler deltagare i valberedningen.
§24Medlemsavgift
Årsmötet beslutar bifalla styrelsens förslag om oförändrade medlemsavgifter.
§25Kostnadsersättning
Årsmötet fastställer kostnadsersättning till 5000 kr för styrelsen disponera fritt.
§26Övriga ärenden
Maria lämnar information från FS

§27Mötet avslutas
Kaffe och smörgåstårta avslutade mötet under sång och musik av Olle Norberg.
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