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Tid: 2009-03-27 
 
 
§ 1 Val av ordförande och sekreterare för mötet 
 
Till ordförande för mötet valdes Leif Schöndell och till sekreterare Carina Edblad. 
 
§ 2 Val av två justerare 
 
Hans Eliasson och Anders Ramberg valdes att jämte ordföranden justera 
protokollet.  
 
§ 3 Val av valberedning 
 
Till valberedning för föreningen valdes Sven-Inge Svensson, Carina Edblad och 
Thomas Forsberg. Sven-Inge Svensson är sammankallande.  
 
§ 4 Verksamhetsberättelse och kassaredogörelse för 2008 
 
Leif Schöndell föredrog verksamhetsberättelsen och Reidar Danielsson gick 
igenom kassaredogörelsen. Dessa bifogas protokollet. 
 
Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen och kassaredogörelsen.  
 
§ 5 Revisionsberättelse 
 
Sven-Inge Svensson läste upp revisionsberättelsen för 2008. Denna bifogas 
protokollet.  
 
Årsmötet beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.  
 
§ 6 Ansvarsfrihet för styrelsen 
 
Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.  
 
§ 7 Val av ordförande, övriga ledamöter och ersättare i styrelsen 
 
Sven-Inge Svensson redogjorde för valberedningens förslag. I enlighet med detta 
beslutade årsmötet att välja  
 
- Leif Schöndell till ordförande för ett år,  
- Reidar Danielsson och Eva Frykman till ledamöter för 2 år, 
- Yvonne Eklund ledamot för 1 år, 
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- Mats-Åke Bygdemark och Lotta Olsson till ersättare för 2 år. 
 
Det antecknades att Högni Hansson kvarstår som ledamot i styrelsen (vald för 
2008–2009)och att Lars Wilke kvarstår som ersättare (vald för 2008–2009). 
 
§ 8 Val av revisorer 
 
I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsmötet att till revisorer välja 
Ingegärd Karlsson och Ulrika Lernefalk.  
 
§ 9 Fastställande av årsavgift för 2009 
 
I enlighet med styrelsens förslag om oförändrad avgift beslutade årsmötet att 
fastställa medlemsavgiften för 2009 till 300 kronor.  
 
§ 10 Övriga frågor 
Inga övriga frågor fanns att behandla.  
 
 
§ 11 Mötets avslutande 
 
Leif Schöndell tackade alla för deltagandet i årsmötet. Härefter förklarades 
årsmötet avslutat.  
 
 
 
Sekreterare för mötet: Ordförande för mötet 
 
 
 
Carina Edblad Leif Schöndell 
 
 
Justerare: 
 
 
 
Hans Eliasson Anders Ramberg 
 


