
Alvsbyns Forskarfiirening r(2)

Årsmötesprotokoll

Tid 2017-03-05 k1.18.30

Plats Fluxens restaurang

Nåirvarande fler åin 70 medlemmar

§1 Årsmötet öppnas med parentation över avlidna medlemmar av Monika

Jonsson, styrelsemedlem. Dåirefter ftirklaras årsmötet öppnat.

§2 Årsmötets utlysande. Mötet anser att kallelse till årsmötet skett enligt stadgama.

§3 Fastställande av dagordning. Föreliggande dagordning godkåinns. (Bil.l)

§4 VaI av presidium

Till ordftirande ftir mötet väljs Åke Engman

Till sekreterare fiir mötet våiljs Inger Boström

Till referent ftir årsmötet utses Inger Boström

Till protokollsjusterare och röstriiknare utses Ann-Sofi Öberg och
Tomas Granström

§5 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse

Verksamhetsberättelsen uppläses av Åke Engman och den ekonomiska
berättelsen fiiredras av Catharina Berggren. Föreningens ekonomi åir god tack
vare diverse ftirsäljningar, tex årskalendem.

§6 Revisionsberättelsen. Revisom Runo Bergkvist läste upp berättelsen och fiireslog att

bevilj a styrelsen ansvarsfrihet.

§7 Styrelsens ansvarsfrihet. Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet ftir fu 2017.

§8 FaststäIlande av årsavgift. Mötet beslutar om oftir2indrade avgifter ftir 2019:

150 kr ftir vuxen medlem och 50 kr ftir skolungdom.

§9Inga inkomna fiirslag har kommit in till styrelsen.

§10 Förslag på Verksamhetsplan och Budget. Catharina Berggren ftiredrar. Oppettiderna

på mandagar ska vara kl. l5-18. För övrigt hiinvisas till bil. 2

Förslag till Budget se bil. 3, vilken antas av årsmötet.
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§ I I Vat. På valberedningens, genom Britt Norman, ftirslag våiljs ftiljande:

a. Till ord{iirande på två år Anders Sandström
b. Till tre ordinarie ledamöter Catharina Berggren, Inger Torgersson, Börje Isaksson

c. Till en ledamot fiir I år Berit Ljuslinder
d. Till 5 ersättare i styrelsen Tomas Granström, Kerstin Strömgren, Kurt Jarvelius,

Ulrika Hamsch, en vakant
e. Till revisorsersätiare for 2 år go Öhlund

§ 12 Till2 ledamöter i Valberedningen viiljs Helena Stenberg och Margareta Johansson

ftir två år

§ 13 Mötet avslutas med såirskilt tack till styrelsen som fiim?imligt arbetat utan ordforande

under året. Den nya styrelsen visar upp sig och presenterar sig kort.

Med blommor avtackas Roland Sundberg for sitt styrelsearbete

Blommor delas också ut till dagens funktionåirer
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Efter mötet berättar Lennart Ölman under rubriken "Hur sjukvården kom till norr".
Föreningen bjuder medlemmarna på kaffe/te och smörgas. Dåirefter sker lotteridragning
med fina vinster.


