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Årsmötesprotokoll– 2019.
Göteborg, 9 maj 2019.
1

Årsmötets öppnande.
Ordförande Tobbe Knutsson (TKn) hälsade alla medlemmar välkomna och öppnade
årsmötet.

2

Årsmötets behöriga utlysande.
Årsmötet godkände att årsmötet utlystes enligt stadgarna.

3

Föredragningslistans godkännande.
Årsmötet godkände föredragningslistan efter att punkterna 12 ändrats 14.

4

Närvaroförteckning.
Till stämman har 45 medlemmar kommit.

5

Val av ordförande och sekreterare för stämman.
Olle Nevenius, (ONe) valdes till ordförande.
Gunnar Nihlén, (GNi) valdes till sekreterare.

6

Val av två justeringsmän/kvinnor tillika rösträknare.
Dennis Andersson (DAn) och Lars Skarenstedt (LSk).

7

Föredragning av verksamhetsberättelse för 2018.
Ordförande för mötet ONe gick igenom huvudrubrikerna i verksamhetsberättelsen.

8

Föredragning av resultat- och balansräkning 2018.
Resultat- och balansräkningen för 2018 gicks översiktligt igenom.
Följande togs upp av Jan Boldrup:
Föreningen omsätter ca 1 495 000kr och kostnaderna för verksamheten uppgick till
ca 1 447 000kr med ett resultat på 47 788kr.

9

Föredragning av revisorensberättelse 2018.
Revisorernas berättelse presenterades överslagsmässigt av ONe.
Internrevisor Ion Miller och auktoriserad revisor Kristian Pellvik tillstyrker att styrelsen
bör erhålla ansvarsfrihet för år 2018.

10

Fastställande av verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning 2018.
Årsmötet fastställde detta.

11

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 2018.
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2018.
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12

Föredragning av verksamhetsplan för 2019.
TKn informerade om verksamhetsplanen, försöka starta upp lokalmötesträffar.
Fortsatt utveckling av excel- och web-protokollen, uppdatering av publikationer samt
utveckling av utbildningsverksamheten och deltagande i kommande Nordbygg 21-24
april 2020.

13

Föredragning/fastställande av budget för 2019.
Jan Boldrup förvisade förslag till budget för 2019 och påpekade att ds är i stort lika
föregående år.
Vidare påpekade han att det nu efter arbete fortfarande är ca 20% av medlemmarnas epostadresser som är svårt att få rättelse på.
Det framfördes beträffande utbildning att den certifieringskursen som hållits i ABF´s
lokaler inte var ändamålsenlig, KIn instämde i detta den skall inte användas i
fortsättningen.
Årsstämman fastställde budgeten.

14

Fastställande av inträdes och årsavgifter till föreningen för kommande
verksamhetsår.
Nuvarande årsavgift där serviceavgiften är: 1200 kr + moms och 100 kr i medlemsavgift, totalt 1600 kr/år.
Kommunal handläggare är: 250kr/år.
Pensionärer är: 100kr/år.
Årsstämman beslutade enligt ovan.

15

Val av styrelseledamöter.
Valberedningen med sammankallande ONe redovisade och föreslog:
Omval av ordförande Torbjörn Knutsson, Dennis Andersson, Kurt Ingeberg och
Ulf Brodin på 2 år.
Nyval Rolf Andersson 1år.
Styrelsen skulle förutom ovan bestå av: Jan Boldrup, Gunnar Nihlén och
Tomas Axelsson med på 1 år. kvar.
Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

16

Val av revisorer.
Valberedningen föreslår på 1år:
Omval av Ion Miller, nyval Hans Larsson samt revisorssuppleant Mikael Nicolausson.
Årsmötet beslöt att välja enligt förslag.

17

Val av ledamöter i valberedningen.
På förslag från styrelsen: Jan Borglund - Kramfors, Peter Magnusson - Karlskrona och
Olle Nevenius -Stockholm att väljas på 1 år.
Jan Borglund utsågs till sammankallande.
Årsmötet beslöt att välja enligt förslaget.
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18

Behandling av inkomna motioner.
Inga inkomna motioner att behandla.

19

Övriga frågor.
Fråga på när nya kurser till hösten kommer, svar de kommer enligt senare besked.

20

Mötets avslutande.
ONe förklarade årsmötet avslutat.

Göteborg 2019-05-09
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