Protokoll fört vid Sorundanets årsmöte
den 18 mars 2012 i Västerby bygdegård, kl 16.00.
Deltagare:
Lena Carlsson
Lena Dafgård
Karin Ekholm
Sonja Perneby
Per Ranch
Björn Tapper
Rolf Åberg
Irene Åström
Kjell Åström

1.

Mötet öppnades av Sorundanets ordförande.

2.

Till ordförande för stämman valdes Lena Carlsson.

3.

Till sekreterare för stämman valdes Irene Åström.

4.

a) Röstlängden gicks igenom enl Sorundanets stadgar §2.
b) Dagordningen godkändes med viss ändring.

5.

Enligt stämman var årsmötet behörigen utlyst på hemsidan och i
Nynäsposten.

6.

Till justeringsmän och rösträknare valdes Björn Tapper och Kjell Åström.

7.

Verksamhetsberättelsen, som har varit alla tillhanda, godkändes.

8.

Ekonomiska rapporten och revisorernas rapport fastställdes av mötet.

9.

Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för år 2011.

10. Årsmötet beslutade att styrelsemedlemmar avstår från arvode. Revisorerna
och revisorsuppleant (den senare är även IT-stöd) får ett presentkort för sitt
arbete.
11. Medlemsavgiften fastställdes till 100 kronor per år och medlem.
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12. Val av styrelse: valberedningen har lämnat in ett förslag till val av ledamöter
på 2 år: Lena Carlsson, Irene Åström, Rolf Åberg, Kjell Åström (suppleant).
Årsmötet godkände valet.
13. Val av revisorer: Valberedningen har lämnat in ett förslag till val av
revisorer. De tidigare årens revisorer har godkänt att kvarstå 1 år. Således
valdes Kjell Flink och Margareta Berglund som ordinarie revisorer och som
revisorsuppleant Christer Jonson.
14. Till ledamöter i valberedningen valdes Karin Ekholm (sammankallande) och
Björn Tapper.
15. Övriga frågor: Det kom upp ett förslag att skriva ett referat från årsmötet i
Nynäsposten. Rolf Åberg åtog sig uppdraget.
16. Beslutades att årsmötets protokoll ska finnas tillgängligt på Sorundanets
hemsida.
17. Mötet avslutades.

………………………………..........

………………………………………

Lena Carlsson, ordförande

Irene Åström, sekreterare

……………………………………………

…………………………………………

Björn Tapper, justerare

Kjell Åström, justerare
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