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    PROTOKOLL  

Årsmöte 
    2008-04-23 
 
Plats    ABF's Lokaler 
    Torekällgatan 5-7, Södertälje 
 
§ 1   Mötets öppnande 
Styrelsens ordförande Magnus Elmborg öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 
 
§ 2  Godkännande av dagordningen 
Dagordningen för mötet delas ut och beslutas att lägga till punkt 7 - Fastställande av balans och 
Resultaträkning. Dagordningen godkänns därefter. 
 
§ 3  Mötets behöriga utlysande 
Kallelse har utgått genom inbjudan i kanalen samt brev till medlemmar, och anses behörigt utlyst. 
 
§ 4  Val av mötesfunktionärer 
Till ordförande för mötet väljs Stefan Lilieborg 
Till sekreterare för mötet väljs Ulla Norstedt, SLTV 
Till justerare för mötets protokoll väljs förutom mötets ordförande även Gunvor Segerbrant. 
Till rösträknare samt justerare Nora Olander 
 
§ 5   Fastställande av röstlängd 
En närvarolista har upprättats och BESLUTAS att användas som röstlängd. 7 röstberättigade. 
 
§ 6   Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse 
Magnus Elmborg föredrar styrelsens berättelse. 
Mötet BESLUTAR att godkänna styrelsens verksamhetsberättelse. 
 
§ 7  Revisorernas berättelse 
Claes Börjesson föredrar revisorernas berättelse. 
Mötet BESLUTAR att godkänna revisorernas berättelse inkl noter. 
 
§ 8  Fastställande av Balans och Resultaträkning 
Mötet BESLUTAR att godkänna resultat och balansräkning. 
§ 9   Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
Mötet BESLUTAR att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för året 2006. 
 
§ 10   Beslut om medlemsavgift 
Mötet BESLUTAR om oförändrad medlemsavgift. 500 kr för mindre föreningar och 900 kr för större 
föreningar med en omsättning över 200.000 kr. 
 
§ 11  Beslut om verksamhetsplan och budget 
Verksamhetsplanen fortsätter som föregående år. Marcel Bos berättar lite om framtiden. 
Budget enl bilaga. 
BESLUTAS att godkänna Verksamhetsplan och Budget. 
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§ 12  Beslut om arvoden till styrelsen och revisorer 
BESLUTAR om oförändrade arvoden för styrelse och revisor, dvs 0 kr.  
Mötet BESLUTAR även att aktiva styrelseledamöter ”belönas” med en måltid på  restaurang. 
 
§ 13  Valberedningens förslag till val av ordförande, vice ordförande och kassör 
Valberedningens förslag till ordförande är Magnus Elmborg, 2 år. 
Valberedningens förslag till vice ordförande är Clas Börjesson, 1 år. 
Valberedningens förslag till kassör är Christina Börjesson, 1 år. 
 
Mötet BESLUTAR enl valberedningens förslag att välja Magnus Elmborg till ordförande på 2 år, 
Claes Börjesson till vice ordförande på 1 år och Christina Börjesson till kassör på 1 år.  
 
§ 14  Valberedningens förslag till val av revisor och revisors suppleant 
Valberedningens förslag till revisor är Lars Enander, 2 år och till revisors suppleant Katarina Juhlin, 2 
år. 
Mötet BESLUTAR enl valberedningens förslag att välja Lars Enander till revisor på 2 år samt 
Katarina Juhlin till revisors suppleant på 2 år.  
 
§ 15  Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter och suppleanter 
Valberedningens förslag till ord styrelseledamöter är Tommy Rosendahl, omval 2 år, Marcel Bos 
omval 2 år. 
Mötet BESLUTAR omval av Tommy Rosendahl och Marcel Bos på 2 år. 
 
Ulla Norstedt och Erling Möller har 1 år kvar och behöver inte väljas om. 
 
§ 15 forts. 
Valberedningens förslag till suppleant är Eva Bjurholm, omval 2 år. 
 
Mötet BESLUTAR att välja Eva Bjurholm till suppleant på 2 år.  
 
§ 16  Val av valberedning 
Valberedningen fortfarande vakant.  
 
§ 17  Behandling av motioner från medlemmar och övriga frågor 
Inga motioner inkomna. 
 
§ 18  Övriga frågor 
Marcel Bos föreslår en sponsorknapp på webben. Styrelsen tar till sig förslaget för diskussion på 
styrelsemöte. 
 
§ 19  Mötets avslutning 
Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.  
 
 
Vid protokollet Justeras 
 
 
Ulla Norstedt, sekr           Stefan Lilieborg, mötesordf Nora Olander, justerare  
 


