Protokoll fört vid Föreningsstämma/årsmöte Otterbäcken Ekonomiska
Förening.
Tid: Onsdag den 22 mars 2017, kl 19 00 – 20 30.

1. Mötet öppnas av Staffan Gustafsson, föreningens ordförande.
2. Till stämmans ordförande väljs Staffan Gustafsson och till sekreterare Gunilla
Palmquist.
Benny Folkesson väljs att gå in som ordförande under punkt 11.
3. Röstlängden godkänns av stämman.
4. Till justeringsmän tillika rösträknare väljs Roland Wallin och Birgit Götenstedt.
5. Mötet konstaterar att stämman är utlyst i behörig ordning.
6. Dagordning fastställs.
7. Ordförande föredrar styrelsens verksamhetsberättelse och efter viss justering av
medlemssiffror godkänns verksamhetsberättelsen och läggs till handlingarna.
8. Styrelsens ekonomiska redovisning föredras av ordföranden, godkänns av stämman
och läggs till handlingarna.
9. Revisionsberättelsen, upprättad av Marie-Louise Nilsson revisor, läses upp och
godkänns av stämman.
10. Styrelsen föreslår att årets resultat - 4 631 kr balanseras i ny räkning. Stämman
beslutar enligt förslaget.
11. Benny Folkesson ersätter stämmans ordförande. Stämman beslutar att bevilja
styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
12. Stämmans ordförande tjänstgör igen. Styrelsen föreslår att inga arvoden skall ges till
styrelseledamöterna under 2017. Stämman beslutar enligt förslaget.
13. Fastställande av medlemsavgift under 2017. Styrelsen föreslår en medlemsavgift på
200 kronor vilket beslutas. Stämman beslutar enligt förslaget.
14. Antal ledamöter i styrelsen. Idag består styrelsen av sex ordinarie ledarmöten och två
suppleanter. Stämman beslutar att antal styrelsemedlemmar förblir oförändrat.
15. Val av styrelseledamöter. Valberedningens förslag är som följer:
Staffan Gustafsson ordförande 1 år, omval
Marie Wedin kassör 2 år, omval
Gunnar Södergren ledamot 2 år, omval.
Bo-Göran Romppanen ledamot 2 år, omval.
Marcus Johansson suppleant 2 år, omval.
Stämman bifaller valberedningens förslag.
Ledamöter som inte valts vid årsmötet är:
Gunilla Palmquist sekreterare 1 år kvar.
Ulf Nilsson ledamot 1 år kvar.
Aron Kardeus suppleant 1 år kvar.

16. Val av revisor och revisorssuppleant.
Marie-Louise Nilsson revisor 1 år, omval.
Kirsti Lindmark Jansson revisorssuppleant 1 år, omval.
17. Stämman beslutar att nuvarande valberedning dvs Peter Ramberg
(sammankallande), Jan Feltsten och Jens Åke Nilsén väljs på 1 år.
18. Utträde ur föreningen. Tjugofem medlemmar är aktuella för att begära utträde ur
föreningen. Arton medlemmar har begärt och ska därmed få tillbaka sin insats på 100
kr. Stämman beviljar begäran om utträde för samtliga som begärt det.
Stämman ger styrelsen fullmakt att bevilja övriga åtta utträde när deras begäran
inkommer.
19. Styrelsen lägger fram förslag till nya stadgar. Anledningen till stadgeändringarna är
de förändringar som gjorts i Lagen om Ekonomiska Föreningar. Stämman beslutar att
anta styrelens förslag till nya stadgar.
20. Inga övriga ärenden har inkommit.
21. Ordföranden tackar för visat intresse och engagemang samt avslutar årsmötet.
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