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Plats: Mässen I 5, Tid: 2011-05-31 klockan 17.30

§1

Årsmötets öppnande
Ordförande Rober Nilsen öppnade årsmötet.

§2

Fastställande av röstlängd
Årsmötet fastställde en röstlängd om 115 medlemmar.

§3

Fråga om mötet stadgeenliga utlysande
Årsmötet fann mötet stadgeenligt utlyst.

§4

Fastställande av dagordning
Årsmötet fastställde dagordningen.

§5

Val av ordförande och sekreterare för mötet
Robert Nilsen valdes till ordförande för årsmötet.
Peter Wilhelmsson valdes till sekreterare för årsmötet.

§6

Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera
protokollet.
Thomas Arvidsson och Christer Strömstedt valdes till protokolljusterare, tillika
rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet.

§7

Kontroll av beslutsmässighet
Årsmötet befanns vara beslutsmässigt.

§8

Föredragning av protokoll från senaste ordinarie möte
Senast ordinarie möte var årsmötet för verksamhetsåret 2009.
Efter diskussion och förtydligande om andemening i punkten övriga frågor lades
protokollet till handlingarna.

§9

Föredragning av verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2010
Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen och den lades till handlingarna.
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Föredragning av förvaltningsberättelse för Officerskassan och Stipendiefonden för
räkenskapsåret 2010
Kassören redogjorde för resultat och balansräkning för Officerskassan och
Stipendiefonden.

§11

Föredragning av revisionsberättelse för Officerskassan och Stipendiefonden för
räkenskapsåret 2010
Björn Wibom föredrog revisionsberättelserna för Officerskassan och Stipendiefonden.

§12

Frågan om
a) Fastställande av resultat och balansräkningsamt för räkenskapsåret 2010.
Årsmötet fastställde resultat och balansräkning.
b) Styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.
Årsmötet beviljade årsmötet ansvarsfrihet

§13

Beslut om eventuell ändring av årsavgiften för Officerskassan
Årsmötet beslutade att årsavgiften skall vara oförändrad 200:-

§14

Val av styrelsemedlemmar för Officerskassan I 5
För att komma i fas med de nya stadgarnas reglering av val av styrelsemedlemmar vart
annat år väljs halva styrelsen på ett år och halva styrelsen på ordinarie mandatperiod
om två år.

Till ordförande för en tid av två år tillika firmatecknare för föreningen valdes XXXXXXXXXX Erik Bengtsson.
Till kassör för en tid av ett år tillika firmatecknare för föreningen valdes Lars-Linus
Ekqvist XXXXXX-XXXX.
Peter Wilhelmsson väljs till ledamot för en period av två år.
Jonny Jonsson väljs till ledamot för en period av två år.
Olle Christmanson väljs till ledamot för en period av ett år.
Krister Lingblom väljs till en ledamot för en period av ett år.
§15

Val av två revisorer med personliga suppleanter för löpande räkenskapsår
Till ordinarie revisor för verksamhetssåret 2011 valdes Seth Persson med Björn Wibom
som personlig suppleant.
Till ordinarie revisor för verksamhetssåret 2011 valdes Stefan Hemborg med Dan-Erik
Danielsson som personlig suppleant.
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Val av valberedning
Årsmötet valde Johan P Tegnhed och Anton Dahlmark till valberedning med Johan P
Tegnhed som sammankallande.

§17

Behandling av till styrelsen inkomna motioner
Inga motioner har inkommit till styrelsen inför årsmötet.

§18

Övriga frågor
Storvallen
Olle Christmanson redogjorde för arbetet med stugorna i Storvallen. Försök med
uthyrning via ombud.
Publicering av dokument
Årsmötet beslutade att protokoll från årsmöte och medlemsmöte skall publiceras på
hemsidan.

§19

Mötet avslutas

Robert Nilsen

Peter Wilhelmsson

Mötesordförande

Sekreterare

Thomas Arvidsson

Christer Strömstedt

Justeringsman

Justeringsman

