1(3)

ERICSSON SENIORER
Org.nr 802018-0413

Årsmöte 2018-03-07

Rev A

Plats: Medborgarhuset, Hägerstensåsen.
77 röstberättigade medlemmar hade hörsammat kallelsen till årsmötet.
§1
Ordförande Aris Graufelds öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna.
§2
Till ordförande för årsmötet valdes Aris Graufelds.
§3
Till sekreterare för årsmötet valdes Stig Bernholm.
§4
Avprickningslistan godkändes som röstlängd för årsmötet.
§5
Till justeringsmän för årsmötet, tillika rösträknare,
valdes Erik Hoving och Christina Boström.
§6
Dagordningen för mötet antogs utan ändringar.
§7
Fastställdes att årsmötet utlysts i behörig ordning.
§8
Verksamhetsberättelsen för 2017 föredrogs och godkändes av årsmötet.
Gunvor Hertz föredrog resultat och balansräkning.
§9
Revisionsberättelsen föredrogs av revisor Sten Grusell. Revisionsberättelsen
resulterade i att revisorerna ansåg att Resultat- och balansräkningen skulle
fastställas, att resultatet disponeras enligt förslaget i verksamhetsberättelsen
samt att de rekommenderade Årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2017.
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§ 10
Resultat- och balansräkningarna fastställdes av årsmötet.
§ 11
Styrelsens förslag att överföra resultatet för 2017 till eget kapital fastställdes av
årsmötet.
§ 12
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
§ 13
Inga motioner eller propositioner förelåg.
§ 14
Årsmötet fastställde verksamhetsplan och budget för år 2018.
§ 15
Medlemsavgiften för år 2019 fastställdes till oförändrade 120 kr
§16
Val av styrelse:
Ordförande Gunnar Nyström (på 2 år)
Till ledamöter valdes:
Gunvor Hertz (omval 2 år)
Eva Haglund (omval 2 år)
Lennart Johansson (omval 2 år)
Per Hallonquist (nyval 2 år)
Ledamöter med kvarstående mandattid:
Hana Påhlman (ett år kvar)
Jan Stellan (ett år kvar)
Stig Bernholm (ett år kvar)
En vakans föreligger.
§ 17
Val av revisorer:
Till revisorer valdes:
Sten Grusell, (ett år kvar)
Christer Eklund, 2 år (omval)
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§ 18
Till valnämndsledamöter omvaldes:
Elsie Fondin och Lena Hagström.

§ 19
Rolf Ekengren påpekade att balans- och resultaträkningen ska presenteras efter
föredragningen av Revisionsberättelsen. Gunvor Hertz hade inte samma åsikt.
Bengt Malmgren påpekade att årsmötet inte skall godkänna Revisionsberättelsen,
den skall bara läggas till handlingarna.
Ketty Wastensson tackade styrelsen för ett bra jobb.

§ 20
Årsmötets avslutning
Ordförande förklarade årsmötet avslutat och tackade de närvarande för visat
intresse. Nya ordföranden avtackade de två avgående styrelsemedlemmarna
Inga-Britt Sträng och Aris Graufelds med var sin blombukett.
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