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 PROTOKOLL 

      
     Datum  
     2018-03-11     
     §  1 -  20 
 

Årsmöte 2018 
 
Tid: 18.00 – 18.30 
Plats: Spellokalen, Storgatan 78, Malå 
 
Närvarande:  22 medlemmar – se separat deltagarlista! 
 
 
§ 1 Öppnande 

Ordförande Börje Norqvist hälsar alla hjärtligt välkomna och öppnar mötet som 
för första gången hålls i vår Spellokal.  

 
§ 2 Val av mötesordförande och sekreterare samt två justerare  

Till ordförande för mötet väljs Börje Norqvist, till sekreterare Inga-Britt Hultmar 
och till att jämte ordföranden justera protokollet väljs Christel Ness och Britt-Marie 
Sellman. 
 

§ 3 Fastställande av röstlängd 
 En deltagarlista upprättas vilken vid behov får utgöra röstlängd. 
 
§ 4 Godkännande av kallelsen 
 Ordföranden redogör för hur kallelsen gått ut varpå den godkänns. 
 
§ 5 Fastställande av dagordningen 

P. 7 och 8 byter plats i övrigt fastställs dagordningen enligt framlagt förslag.  
 
§ 6 Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 

Sekreteraren föredrar verksamhetsberättelsen och kassör Elsa Viklund redogör för 
föreningens ekonomi. Årets resultat är 3 210 kronor och kassabehållningen är 
52 990.05 kronor. Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen 
läggs med godkännande till handlingarna. 

 
§ 7 Fastställande av resultat- och balansräkning samt hur vinst eller förlust skall 

disponeras 
Årsmötet beslutar att fastställa årets resultat till 3 210 kr, vilken förs över på ny 
räkning.  
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§ 8 Revisorernas berättelse 
 Alf Holmström föredrar revisorernas berättelse, vilken läggs med godkännande till 

handlingarna. 
                                                            
§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Beslut: I enlighet med revisorernas förslag beviljas styrelsen full ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2017.  

 
§ 10 Redovisning av verksamhetsplan och budget 
 Börje Norqvist föredrar verksamhetsplanen som med godkännande läggs till 

handlingarna. 
 Ingen budget har upprättats för verksamhetsåret.  
   
§ 11 Beslut om ersättningar och arvoden 
 Inga arvoden utgår utan allt arbete sker på ideell basis. Endast reseersättning – 

skattefri del – utbetalas till den som gör planerade resor på föreningens uppdrag.  
 
§ 12 Val av ordförande 

 Till ordförande väljs Börje Norqvist för 1 år, omval. 
 

§ 13 Val av kassör 
Till kassör för 1 år väljs Elsa Wiklund, omval. 
 

§ 14 Val av övriga styrelseledamöter 
 Inga-Britt Hultmar och Christel Ness väljs för 2 år, omval. Hilding Gustavsson 

väljs för 2 år, nyval. En plats blir vakant. Inga ersättare utses – platserna ställs 
vakant.  

 
§ 15 Val av revisorer och ersättare 

Till revisorer för 1 år väljs Göran Forsell och Alf Holmström, båda omval. Britt-
Marie Sellman väljs som revisorsersättare för 1 år, nyval.  
 

§ 16 Val av valberedning 
Till valberedning för 1 år väljs Lars-Göran Hultmar, omval och Britt-Marie 
Sellman, nyval. En plats i valberedningen blir vakant. 

 
§ 17 Beslut om medlemsavgift 

Årsmötet beslutar att fastställa oförändrad medlemsavgift för 2019, dvs. 100 kr för 
vuxna. För barn, till och med det år de fyller 15 år, fastställs medlemsavgiften till  
20 kronor. 
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§ 18 Motioner och förslag från styrelsen  
Inga motioner har inkommit. 

Förslag från styrelsen om stadgeändring av antalet ledamöter i styrelsen enligt 
följande: 
Styrelsen ska bestå av ordf. och kassör samt tre övriga ledamöter.  
För att förslaget ska verkställas krävs beslut enl. stadgarna, dels på årsmötet och dels på ett 
medlemsmöte. 
Årsmötet beslutar enligt styrelsens förslag. Slutgiltigt fastställs stadgarna 
på medlemsmöte den 25 mars 

 
§ 19 Övriga frågor 

Informationer. 
a) Flaggningen på kommunens stänger, som klubben ansvarat för avslutas vid 

mars månads utgång. 
b) Norgeresan – Resa till Brönnöjsund i Norge – två förslag från klubben 

därstädes, 5 eller 12 maj med lite olika program. Förslaget den 12-13 maj är det 
mest intressanta med besök på en ö för att se Lunnefåglar mm + spelning på 
kvällen. Beslut fattas den 25 mars. 

c) Klubben har beslutat att köpa in nya skjortor. Ett prov visas upp. Beslut tas vid 
senare möte. 
 

§ 20 Avslutning 
Ordföranden tackar för förnyat förtroende och för ett väl genomfört årsmöte. 
Årsmötet avslutas därmed och gemenskapen fortsätter med mat och musikalisk 
underhållning.  

 
 
Dag som ovan 
Inga-Britt Hultmar, sekreterare 
 
 
 
Justeras: 
 
 
……………………………………..   
Börje Norqvist, ordf.  
 
 
 
 
………………………………………  ……………………………………… 
Christel Ness    Britt-Marie Sellman  
 


