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§1

Mötets öppnande: Ordförande Bengt Stridh hälsade välkommen och
förklarade årsmötet öppnat.

§2

Årsmötets utlysande: Årsmötet befanns vara behörigt utlyst i enlighet med
föreningens stadgar.

§3

Godkännande av dagordningen: Dagordningen godkändes.

§4

Val av ordförande och sekreterare för mötet: Till ordförande respektive
sekreterare för mötet utsågs Bengt Stridh och Jan Petersson.

§5

Val av justeringsmän: Till justeringsmän utsågs Sören och Greta Larsson,
Ramnäs.

§6

Styrelsens verksamhetsberättelse: Styrelsens förslag till verksamhetsberättelse
föredrogs och godkändes.

§7

Ekonomisk rapport: Kassör Kenneth Nordberg gav en ekonomisk rapport.

§8

Revisorernas berättelse: Revisionsberättelsen föredrogs och lades till
handlingarna.

§9

Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen: Styrelsen beviljades
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

§ 10 Val av styrelseledamöter: Tom Sävström, Einar Marklund och Kenneth
Nordberg omvaldes på en period av två år. Inger Karlsson, vars mandatperiod
också har gått ut, har meddelat att hon på grund av flytt avböjer fortsatt
styrelseuppdrag i föreningen. Årsmötet beslutade att lämna platsen efter Inger
vakant och uppdrog åt styrelsen att utse en efterträdare. Bengt Stridh, Bo
Eriksson, Tina Nordberg och Jan Petersson kvarstår i styrelsen, då de valdes på
två år vid årsmötet 2013.
§ 11 Val av ordförande: Till ordförande för 2015 utsågs Bengt Stridh.
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§ 12 Val av revisor och revisorssuppleant: Till revisor nyvaldes Arne Persson, som
tidigare varit revisorssuppleant. Till revisorssuppleant nyvaldes Lars
Gustavsson.
§ 13 Val av valberedning: Till valberedning omvaldes Seppo Ormiskangas
(sammankallande) och Hans Klinga.
§ 14 Fastställande av årsavgift för 2016: Årsmötet beslutade att låta
medlemsavgiften vara oförändrad, vilket innebär 100 kronor för enskild
medlem och 120 kronor för familj.
§ 15 Verksamhetsplan och budget för 2015: Årsmötet antog styrelsens förslag till
verksamhetsplan och budget för 2015.
§ 16 Mötets avslutande: Bengt Stridh tackade för visat intresse och avslutade
årsmötet.

Jan Petersson, sekreterare

Bengt Stridh, ordförande

Justeras:

Greta Larsson

Sören Larsson

