PROTOKOLL SRhF:s ÅRSMÖTE
Datum: 2012-10-06, Plats: Gålö
§ 1. Mötets öppnade.
Ordförande Hans-Erik Stierna öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§ 2. Fastställande av röstlängd.
33 medlemmar närvarande.
§ 3. Val av 2 justerare – tillika rösträknare.
Årsmötet valde Carina Engström och Mia Lindblom.
§ 4. Fråga om årsmötet blivit stadgemässigt utlyst.
Årsmötet fann årsmötet vara stadgemässigt utlyst.
§ 5. Val av ordförande att leda årsmötets förhandlingar samt anmäla styrelsens val av
mötessekreterare.
Till årsmötesordförande valdes Seved Andersson och mötessekreterare Eva T.
§ 6. Fastställande av dagordning
Årsmötet beslöt att fastställa föreslagen dagordning.
§ 7. Styrelsens berättelse för det sist förflutna verksamhetsåret
Styrelseberättelsen för 110901-120831 föredrogs av Seved Andersson. Årsmötet beslöt
att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.
§ 8. Revisorernas berättelse för det sist förflutna verksamhetsåret
Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen och årsmötet beslöt att lägga
revisionsberättelsen till handlingarna.
§ 9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om ekonomiska
dispositioner
Årsmötet beslöt att fastställa resultat- och balansräkning samt att överföra vinsten till
nästa verksamhetsår.
§ 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Årsmötet beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet.

§ 11. Fastsällande av budget för nästkommande verksamhetsår
Årsmötet beslöt att fastställa budgeten enligt förslag.
§ 12. Fastställande av medlemsavgift
Årsmötet beslöt att medlemsavgiften förblir oförändrad, 150:-, kommande
verksamhetsår.
§ 13. Val av styrelse, revisorer och valberedning
Årsmötet beslöt att välja styrelse enligt följande:
Ordförande – Hasse Stierna (1 år omval)
Kassör – Noomi Eriksson (2 år omval)
Ledamot – Christina Kicki Johansson (2 år nyval)
Revisorer: Carina Engström (1 år nyval)
Niclas Fredriksson (1 år omval)
Revisorsuppleant – Kurt Mohlin (1 år omval)
Valberedningen valdes på 1 år:
Margareta Carlson
Monica Hermansson, tillika sammankallande av valberedningen.
Christine Wiebe
Övriga, sedan tidigare valda, styrelseledamöter är:
Vice ordförande – Peter Norén (1 år kvar av mandatperioden)
Sekreterare – Eva M Torsson (1 år kvar av mandatperioden)
Ledamot – Joakim Toftby (1 år kvar av mandatperioden)
Ledamot – Petra Hedenius (1 år kvar av mandatperioden)
§ 14. Fråga om omedelbar justering av §§ 11, 12 och 13
Årsmötet beslöt om omedelbar justering av punkt 11, 12 och 13.
§ 15. Av medlemmar angivna motioner
Inga motioner har inkommit.
§ 16. Andra ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet
Inga ärenden förelåg.
§ 17. Övriga frågor
Inga övriga frågor
§ 18. Mötets avslutande
Hans-Erik Stierna riktade ett särskilt tack till Larry Aletorn och Tina Björnberg för deras
stora engagemang i SRhF med anledning av de nu avgår från sina respektive uppdrag. Mötet
avslutades.
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