
 
 
 
 
 
 

Protokoll årsmöte 
Onsdag den 24 juni 2009 18:00-20:30 

ABF´s lokaler (Torekällg 5-7, Torekällskolan) 
 

 
1. Mötets öppnande 

Ordf Magnus Elmborg förklarade mötet öppnat 
2. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes med en mindre modifikation. 
3. Mötets behöriga utlysande 

Kallelse hade gått ut per post, hemsida och i kanalen. 
Beslöts att mötet var behörigen utlyst. 

4. Val av mötesfunktionärer 
• Ordförande för mötet beslöts vara Magnus Elmborg 
• Sekreterare för mötet beslöts vara Kristina Börjesson 
• Justerare beslöts vara Katarina Juhlin 
• Rösträknare beslöts vara Katarina Juhlin 

5. Fastställande av röstlängd 
Röstlängden fastställdes. 

6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse 
Verksamhetsberättelsen föredrogs och godkändes. 

6b. Fastställande av balans- och resultaträkningen.  
 Balans- och resultaträkningen fastställdes. 
7. Revisorernas berättelse 

Revisionsberättelsen lästes upp och lades till handlingarna. 
8. Beslut om disposition av årets resultat 

Beslöts omsättas i nästa års verksamhet. 
9. Beslut om ansvarsfrihet 

Beslöts att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 
10. Beslut om medlemsavgift 

Beslöts att ha samma medlemsavgift som 2008 
Dvs föreningar med en omsättning större än 200 000:- betalar 900:-/år. 
Små föreningar betalar 500:-/år 

11. Beslut om verksamhetsplan och budget 
Budgeten godkändes. 

Södertälje Lokal TV förening 



12. Beslut om arvoden till styrelse och revisorer 
Beslöt att följa styrelsens förslag om 0:- I arvode. 

13. Valberedningens förslag till val av styrelse och revisorer 
Valberedning saknas så styrelsen har frågat och mötet beslöt tillsätta 

Claes Börjesson – vice ordförande – omval på 2 år 
Kristina Börjesson – kassör – omval på 2 år 
Ehrling Möller – ledamot – omval på 2 år 
Magnus Holmqvist – suppleant - nyval på 2 år 

Övriga i styrelsen blev föregående år valda på två år 
 Magnus Elmborg – ordförande 
 Marcel Bos – ledamot   

Tommy Rosendal – ledamot 
 Eva Bjurholm – suppl 
 Lars Enander – revisor 
 Katarina Juhlin – revisor suppl 

14. Val av valberedning 
Valberedning saknas. Årsmötet uppdrager till styrelsen att hitta en 
valberedning. 

15. Behandling av motioner från medlemmarna 
Ingen motion har inkommit. 

16. Övriga frågor 
Efter diskussion av div sändningsfrågor klargjordes: 
Att medlemmarna måste vara medvetna om att det är ansvarig utgivare (ev 
med stöd av styrelsen) som avgör vilket material som skall sändas.  

17. Mötets avslutning 
Magnus Elmborg förklarade mötet avslutat och tackade medlemmarna för 
deltagande. 
 
 
 
 
 
 
 
Magnus Elmborg   Kristina Börjesson 
Mötesordförande   Mötessekreterare 

 
 
 
 
 
Katarina Juhlin 
Justeringsperson 


