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Tid: kl. 17.30 2017-09-28
Plats: MIUN
Närvarande: Se deltagarförteckning bilaga 8
§1

./8

Årsmötets öppnande
Till ordförande för mötet valdes Bo Jonsson som öppnade årsmötet och förklarade 2017 års årsmöte för
öppnat.

§2

Godkännande av dagordning
Årsmötet godkände dagordningen enligt bil 1 som lades till handlingarna

§3

./1

Val av justeringsmän
Peter Kardin och Tommy Häll valdes av årsmötet att justera dagens protokoll.

§4

Årsmötets stadgeenliga utlysande.
Ordförande redogjorde för utlysandet av årsmötet och deltagarna fann att mötet blivit stadgeenligt
utlyst.

§5

Styrelseberättelsen.
Verksamhetsberättelsen lästes igenom av deltagarna enligt bil 2. Det påpekades att inte alla datum för
de olika evenemangen fans med och ordförande lovade rätta till dettta.
./2
Kassaberättelsen föredrogs av kassaförvaltaren enligt bil 3.

§6

Revisionsberättelsen
Revisionsberättelsen föredrogs av ordföranden enligt bil 4 och lades därefter till handlingarna.

§7

./3

./4

Frågan om styrelsens ansvarfrihet för verksamhetsåret 2016/2017
I enlighet med revisorernas förslag gav årsmötet styrelsen full ansvarsfrihet för det gånga
verksamhetsåret.

§8

Fastställande verksamhetsplan för 2016/2017 samt preliminär verksamhetsplan för 2017/2018.
Förslag till verksamhetsplan och preliminär verksamhetsplan föredrogs av ordförande VU enligt./5 bil 5.
Mötet beslutade i enlighet med förslaget efter viss diskussion. Mötet uppdrog till styrelsen att
fastställa hur och varför, kamratresa skall verkställas. Mikael A föreslog att resan skall gå till Boden
Sekreteraren påpekade att verksamhets- och budget- år är samma 0701-0630.
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§9

Fastställande av stat för 2016/2017 och årsavgift, samt preliminär stat för 2017/2018.
Förslag till stat och preliminär stat föredrogs av kassaförvaltaren enligt bilaga 6.
Mötet beslutade i enlighet med förslaget.

§ 10

./6

Val av styrelseordförande på ett år 2015/2016.
Valberedningens förslag redogjordes av valberedningens sammankallande enligt bil 7.
./7
Årsmötet valde Sten Bredberg till ordförande. Bo Jonsson hälsade från Sten Bredberg som tackade för
förtroendet.

§ 11

§ 12

Styrelseval av ledamöter för två år 2015/2017 (50%) och ledmöter för ett år 2016/2018 (50%)
(Högst 16 och lägst 10 ledamöter)
Valberedningens förslag redogjordes av valberedningens sammankallande enligt bil 7.
Efter viss diskussion valde mötet ledamöter i enlighet med förslaget

Val av Chefredaktör och redaktörför NA och stugfogdar till Talldungen och Ranglan 2016/2017.
Valberedningens förslag redogjordes av valberedningens sammankallande. enligt bil 7.
Årsmötet valde chefredaktör, redaktör och stugfogdar i enlighet med valberedningens förslag.

§ 13

./7

Val av två revisorer och revisorssuppleanter för 2016/2017.
Valberedningens förslag redogjordes av valberedningens sammankallande, enligt bil 7.
Årsmötet valde revisorer och revisorssuppleant i enlighet med valberedningens förslag.

§ 14

./7

./7

Val av valberedning för 2016/2017.
Bo Jonssons förslag på valberedning redogjordes av ordf. enligt bil 7.
Årsmötet valde valberedning i enlighet med förslaget.

§ 15

Styrelsepropositioner
Inga styrelsepropositioner förelåg

§ 16

Medlemsmotioner

./7

Bo Jonsson redogjorde för vad som står i stadgarna vad avser medlemsmotioner. Det hade inte
inkommit några motioner till mötet.
§ 17

Fastställande av tid för nästa årsmöte
Mötet fastslog att nästa ordinarie årsmöte skall hållas den 28/9 2018.

§ 18

Avslutande av årsmötet
Ordförande Bo Jonsson tackade alla för deltagandet och förklarade årsmötet för avslutat.
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