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Dagordning:  
§ 1. Mötets öppnade 
Ordförande Joakim Toftby öppnade mötet. 
 
§ 2. Fastställande av röstlängd   
33 medlemmar var närvarande. 
 
§ 3. Val av 2 justerare – tillika rösträknare   
Stefan Engström och Elina Bertne valdes till justerare tillika rösträknare. 
 
§ 4. Fråga om årsmötet blivit stadgemässigt utlyst  
Årsmötet fann att mötet blivit stadgemässigt utlyst.  
 
§ 5. Val av ordförande att leda årsmötets förhandlingar samt anmäla 
styrelsens val av mötessekreterare  
 Seved Andersson valdes som mötesordförande. 
 
§ 6. Fastställande av dagordning   
Årsmötet beslöt att godkänna dagordningen.  
 
§ 7. Styrelsens berättelse för det sist förflutna verksamhetsåret  
Seved Andersson föredrog styrelseberättelsen för 2015-09-01 till 2016-
08-31. Årsmötet beslöt att med godkännande lägga 
verksamhetsberättelsen till handlingarna. 
 
§ 8. Revisorernas berättelse för det sist förflutna verksamhetsåret  
Revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen och beslöt att lägga 
revisionsberättelsen till handlingarna.  



§ 9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om 
ekonomiska dispositioner  
Årsmötet beslöt att fastställa resultat- och balansräkningen samt att 
överföra vinsten till nästa verksamhetsår. 
 
§ 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter  
Årsmötet beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet. 
 
§ 11. Fastställande av budget för nästkommande verksamhetsår  
Årsmötet beslöt att fastställa budgeten enligt förslag. 
 
§ 12. Fastställande av medlemsavgift  
Årsmötet beslöt att medlemsavgiften blir oförändrad kommande 
verksamhetsår. 
 
§ 13. Val av styrelse, revisorer och valberedning   
- Ordförande 1 år  Omval på Joakim Toftby 
- Kassör 2 år  Nyval Helena Nygren 
- Ledamot 2 år  Omval Christina Johansson  
- 2 stycken Revisorer på vardera 1 år  Omval Carina Engström och Niklas 
Fredriksson 
- 1 stycken Revisorssuppleant 1 år   Nyval Johanna Boive 
- Valberedningen (3 ledamöter) 1 år Susanne Löfström sammankallande, 
samt Ann Gilbert och Siv Forsberg. 
 
§ 14. Fråga om omedelbar justering av §§ 11, 12 och 13   
Årsmötet beslöt om omedelbar justering av punkterna 11, 12 och 13. 
 
§ 15. Av medlemmar angivna motioner   
Inga motioner hade inkommit. 
 
§ 16. Andra ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet   
Inga ärenden förelåg. 
 
§ 17. Övriga frågor   
Inga övriga frågor. 
 
 



§ 18. Mötets avslutande  
Ordförande Joakim Toftby avslutade mötet. 
 
 
 
 
Seved Andersson  Ann-Marie Melin 
Årsmötesordförande  Årsmötessekreterare 
 
 
 
Stefan Engström   Elina Bertne 
Justerare   Justerare 


