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§ 1 Barbro Sonesson förklarade stämman öppnad och uttryckte sin
glädje över att så många medlemmar mött upp på årsmötet.

§ 2  Föreningsstämman inleddes med parentation över avlidna 
medlemmar under verksamhetsåret 2016. Barbro Sonessons 
läsning av Bo Setterlinds dikt ”Döden tänkte jag mig så” inramades
med stilla musik av musikgruppen Extravaganza, som också 
underhöll efter mötesförhandlingarna.

§ 3 Håkan Bengtsson valdes att leda stämman, Gösta Gustafsson att 
vara sekreterare.

§ 4 Till justerare valdes Margit Nydahl och Greta Lundberg.

§ 5 Dagordningen godkändes.

§ 6 Utlysandet enl. stadgarna av årsmötet godkändes.

§ 7 Verksamhetsberättelsen för 2016 upplästes och godkändes. 
Föreningen har 328 betalande medlemmar 31/12 2016, en 
minskning med 25 medlemmar från föregående år.

§ 8 Bokslutet för 2016 gicks igenom. Resultats- och balansräkning 
godkändes. Årets resultat +206:94 kronor.

§ 9 Revisionsberättelsen föredrogs.

§ 10 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§ 11 Inga motioner hade inkommit.

§ 12 Oförändrat antal styrelseledamöter fastställdes till sju (7) plus en 
(1) adjungerad ledamot (webbansvarig).

§ 13 Till ordförande på ett år valdes Monica Näslund.

§ 14 Val av styrelseledamöter
Ledamöter  för två (2) år (omval) Ingemar Petersson

      ”               (omval) Barbro Sonesson
      ”               (omval) Allghe Tjärnberg



Kvarstår ett (1) år Gösta Gustafsson
Gösta Näslund
Margareta Johansson

Adjungerad på ett (1) år Rolf Eriksson

§ 15 Revisorer som kvarstår ett (!) år Carl-Olof Åström
Stig Sundström

§ 16 Beslutades att styrelsen fortsätter att vara valberedning.

§ 17 Beslutades att medlemsavgiften (100 kronor) kvarstår oförändrad.

§ 18 Beslutades om oförändrat arvode på 500 kronor till ordförande, 
sekreterare, kassör och webbansvarig, 300 kronor till övriga 
styrelseledamöter.

§ 19 Inga övriga frågor förelåg.

§ 20 Innan mötesdeltagarna blev bjudna på kaffe och semla från Bageri
Viktoria avtackades styrelsen för gott arbete under 2016 och 
önskades den nya styrelsen lycka till med arbetet under 2017.

Mötesordförande avtackades med en burk honung.

Därefter förklarades årsstämman avslutad. Ett bildspel över 2016 
års aktiviteter visades i samband med kaffeserveringen.
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