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§ 1 Barbro Sonesson förklarade stämman öppnad och utrrckte sin 
glädje över at ss msnga medlemmar hade möt upp ps srsmötet.

§ 2 Föreningsstämman inleddes med parentaton över avlidna 
medlemmar under verksamhetssret 2017. Barbro Sonessons 
läsning av Bo Seterlinds dikt ”Döden tänkte jag mig ss” inramades
med stlla musik av musikgruppen Exttravaganza, som ockss 
underhöll efer mötesförhandlingarna.

§ 3 Hskan Bengtsson valdes at leda stämman,  östa  ustafsson at 
vara sekreterare.

§ 4 Till Justerare valdes Barbro Brström och Bertl Johansson.

§ 5 Dagordningen godkändes.

§ 6 Utlrsandet av srsmötet enl. stadgarna godkändes.

§ 7 Verksamhetsberätelsen för 2017 upplästes och godkändes. 
Föreningen har 308 betalande medlemmar 2017-12-31, en 
minskning med 20 medlemmar sedan föregsende sr.

§ 8 Bokslutet för 2017 gicks igenom. Resultats och balansräkning 
godkändes. Årets resultat +12 347:54 kronor.

§ 9 Revisionsberätelsen föredrogs.

§ 10  Strrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§ 11 Inga motoner hade inkommit.

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

§ 13  Till ordförande ps et (1) sr valdes Monica Näslund.



§ 14 Följande val av strrelseledamöter gjordes:
För tvs (2) sr  östa  ustafsson        (omval)
        ”  östa Näslund              (omval)
        ” Margareta Johansson (omval)
För et (1) sr Rolf Eriksson (adjungerad) (omval) 

Kvarstsr et (1) sr Ingemar Petersson
        ” Barbro Sonesson
        ” Allghe Tjärnberg 

§ 15 Val av revisorer ps tvs (2) sr Carl-Olof Åström
Stg Sundström

§ 16 Beslutades at strrelsen fortsäter at vara valberedning.

§ 17 Beslutades om fortsat medlemsavgif ps hundra (100) kronor.

§ 18 Beslutades om oförändrat arvode ps 500 kronor tll ordförande, 
sekreterare , kassör och webbansvarig, 300 kronor tll övriga. 
strrelseledamöter.

§ 19 Inga övriga frsgor förelsg.

§ 20 Innan mötesdeltagarna blev bjudna ps kafe och semla frsn Bageri
Viktoria avtackades strrelsen för got arbete under 2017 och 
önskades den nra strrelsen lrcka tll med arbetet under 2018.
Mötesordförande och revisor avtackades med en burk honung.
Därefer förklarades srsstämman avslutad.
Et bildspel över 2017 srs aktviteter visades vid kafet., liksom at 
informaton gavs om hur vi ska ira at föreningen frller 25 sr i sr.
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