
1. Årsmötets öppnande.
Nils Wirell hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

2. Justering av röstlängd.
Röstlängd justerad av Ann-Sophie Lindman

Petra Andersson & Mikael Mattsson – blev medlemmar i januari och därför inte med på listan.

3. Val av ordförande för årsmötet.
Nils Wirell valdes till ordförande

4. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
Ann-Sophie Lindman valdes till protokollförare.

5. Val av två justerare tillika rösträknare som tillsammans med mötesordförande skall justera 
årsmötesprotokollet.

Louise Rosengen och Johan Karlsson valdes till justerare och tillika rösträknare, att jämte 
mötesordföranden justera årsmötets protokoll.

6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom lokalavdelningens medlemmar.
Ingen icke medlem närvarande.

7. Fråga om årsmötet blivit stadgenligt utlyst.
Medlemmarna svarade JA

8. Fastställande av dagordningen.
Dagordningen godkändes.

9. Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning samt revisorernas berättelse.
Styrelsens årsredovisning, samt revisionsberättelsen föredrogs av ordförande och godkändes av 

årsmötet. 

10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst 
eller förlust.

Balans- och resultaträkningen godkändes och den uppkomna vinsten balanseras in i nästa räkenskapsår

11. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen. 
Inga synpunkter. 

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beslutar enhälligt att följa revisorns förslag att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2012 – års 

förvaltning.

13. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.
Årsmötet godkänner styrelsens förslag till verksamhetsplan. 

Föredragning av styrelsens budgetplan.
Årsmötet godkänner att styrelsen skall arbeta enligt den lagda budgetplanen. 

14. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter enligt §7 mom 1 i dessa stadgar samt 
beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.

Årsmötet valde Johanna Björkgård till ordförande – nyval, 1 år
Årsmötet valde Louise Rosengren till ledamot – fyllnadsval, 1 år
Årsmötet valde Johan Karlsson till ledamot – nyval, 2 år

Årsmötet valde Thomas Radke till ledamot – nyval 2 år
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Ledamot, Ann-Sophie Lindman har 1 år kvar på sin mandatperiod.
Årsmötet valde Emmelie Stenman till 1’a suppleant – nyval, 1 år
Årsmötet valde Mikael Mattsson till 2’a suppleant – nyval, 1 år 

15. Val av minst en revisor och revisorsuppleant enligt §8 i dessa stadgar.
Årsmötet valde Bo Möllstam till revisor för en period om 1 år
Årsmötet valde ingen revisorssuppleant.

16. Val av valberedning enligt §9 i dessa stadgar.
Årsmötet valde Marie Wijkander, Nils Wirell och Joachim Bonander till valberedningen.
Marie Wijkander – sammankallande, 1 år
Nils Wirell – 2 år
Joachim Bonander – 2 år

17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14–17.
Godkändes av årsmötet

18. Val eller beslut att uppdra till styrelsen att välja fullmäktigedelegater och suppleanter för 
dessa, enligt §7 mom 1 i huvudstadgarna.

13 april – 2013, Jönköping
6 delegater + 6 suppleanter
Styrelsen väljer deltagare. 

19. Behandling av ärenden, som senast tre veckor före årsmötet anmälts till styrelsen eller av 
denna underställts årsmötet. Anmälan om sådant ärende skall vara skriftligt.

Inget inkommande.

20. Övriga ärenden, Väcks vid årsmötet förslag i ett ärende under punkt 20 kan, om årsmötet så 
beslutar, ärendet tas upp till behandling men icke till beslut.

Avtackning av Joacim Bonander och Eva Mustad. Ett tack riktas speciellt till Louise Rosengren. 

21. Årsmötets avslutning.
Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade årsmötet.

Protokoll signas av:

_________________________________ _____________________________________

Nils Wirell   Louise Rosengren 

Ordförande   Protokolljusterare

   ______________________________________

   Johan Karlsson 
   Protokolljusterare
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