Protokoll fört vid

Årsmöte 2020-03-14
Seniorcentrum, Alva Myrdals gata 3, Eskilstuna
Årsmötet inleddes med ett föredrag av Ulf Berggren, som berättade om Smedforskning.
Vice ordförande Hans Liljenstolpe överräckte en blomstercheck som tack för ett intressant
föredrag. Därefter bjöd föreningen på smörgåstårta samt kaffe med tårta innan
årsmötesförhandlingarna började.
§1

Årsmötets öppnande
Vice ordförande Hans Liljenstolpe hälsade alla varmt välkomna till årsmötet.

§2

Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande för årsmötet valdes Hans Liljenstolpe och till sekreterare för
mötet valdes Håkan Olle Larsson.

§3

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§4

Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 49 st röstberättigande medlemmar.

§5

Val av två justerare tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet
Till justerare valdes Rolf Andersson och Leif Lindholm.

§6

Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst
Årsmötet förklarades vara stadgeenligt utlyst.

§7

Verksamhetsberättelse 2019
Verksamhetsberättelsen gicks igenom och årsmötet godkände densamma.

§8

Bokslut 2019
Christer Ståhl redovisade resultat- och balansräkning, vilken godkändes.

§9

Revisorernas berättelse
Revisionsberättelse för 2019 års verksamhet föredrogs av Britt-Marie Stenqvist
Andersson, vilken godkändes.

§ 10

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsernas ledamöter
Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

§ 11

Verksamhetsplan och budget för 2020
Hans Liljenstolpe föredrog verksamhetsplanen och Christer Ståhl berättade om
budgeten för 2020, vilka båda godkändes.

§ 12

Val
Ordförande
Till ordförande på 1 år valdes Hans Rosén (nyval).
Sekreterare
Till sekreterare på 2 år valdes HåkanOlle Larsson (omval).
Styrelseledamöter
Avgående ledamot är Kjell Ivarsson
Till styrelseledamöter på 2 år valdes Eskil Ward och Gun Sundberg (omval) samt
Kerstin Nilsson (nyval) och på 1 år Mia Brunell (nyval).
Kvarstående ledamöter är Christer Ståhl, Hans Liljenstolpe och Mats Adolfsson.
Revisorer
Till sammankallande på 1 år valdes Britt-Marie Stenqvist Andersson (omval) och
Ordinarie på 1 år Marie Cypriansen (omval). Till suppleanter på 1 år valdes Ann-Sofie
Johansson och Maud Netzel.
Valberedning
Till valberedning kvarstår på 1 år Oskar Nilsson
Både en ordinarie och två suppleantplatser är vakanta.

§ 13

Fråga om omedelbar justering av punkt 11 och 12
Mötet ansåg punkterna 11 och 12 härmed omedelbart justerade.

§ 14

Inkomna förslag och motioner
Inga motioner hade inkommit till årsmötet.
Förslag framfördes att föreningen borde vara bättre på att annonser våra kurser, som
det är nu finns ingen annons i dagstidningen. Många deltagare hoppas att vi under
kommande år kommer ha annonser med i tidningen.

§ 15

Övriga frågor
Blomstercheckar utdelades till Rolf Åberg och Eje Lantz (Eje hade hunnit lämna
mötet och kommer att få checken vid ett senare tillfälle) för allt det praktiska han
de gjort i samband med flytten till nya lokalen i Eskilstuna. Gunilla Hård avtackades
för sitt arbete i valberedningen, även hon med en blomstercheck.

§ 16

Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.
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