
 

Protokoll för årsmöte med Risen I Väst , 2020-02-23 klockan 15.00 

Plats: Pingislokalen Tånga Hed  

1. Rivs ordförande Malou Jacobson öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 
2. Röstlängden fastställdes till 14 stycken. 
3. Mötet väljer Inge Svensson 
4. Lokalklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare, sittande, Elin Carlsson.  
5. Val av två justerare tillika rösträknare;  
Ulla Gustafsson 
Jarmo Renner 
6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment 2 i 
stad- garna. Finns inga icke medlemmar 
7. Frågan om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst, ja. 

8. Dagordningen fastställs. 

9. Genomgång av:  

a. lokalklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av mål och 
uppdrag från föregående årsmöte, läseses upp av Elin Carlsson, Se bilaga 1 & 2. 

b. balans- och resultaträkning läses upp av Carl Eric Blomqvist /Kassör. Se bilaga 3. 

c. revisorernas berättelse, uppläses av Christer Holmström. Se bilaga 4. 
10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller 
förlust. Godkänns 
11. Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbsstyrelsen, beslutas ansvarsfrihet.  

12.Genomgång av lokalklubbsstyrelsens förslag avseende:  

a. planering & mål för 2020; läses upp av Elin Carlsson, se bilaga 5 
b. rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det 
närmast följande verksamhetsåret, läses upp av kassör Carl Eric Blomqvisst 

13. Beslut i ärenden enligt punkt 12, beslutas. 
14. Val av lokalklubbsstyrelse. SE Bilaga 7. Valberedningens förslag godkänns 
15. Val av revisorer och revisorsuppleanter. Valberedningens förslag godkänns 



16. Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna, Christer Holmström nyval två år, Jarmo 
Renner (sk) 1 år kvar, Kent Augustsson 1 år kvar. 

17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16. Justeras omedelbart och 
godkänns. 

18. Finns inga. 
19. Finns inga.  
20. För diskussion (inte beslut). Diskussion kring medlemskap i Lo:na fortskrider. 
21. Ordförande Inge Svensson avslutar mötet och tackar för visat intresse. 

Inge Svensson/ Ordförande                       Elin Carlsson/sekreterare 

…………………………………………………….          ……………………………………………………….. 

Ulla Gustafsson/justerare 1                       Jarmo Renner/justerare 2 

Ulla Gustavsson                            Jarmo Renner 

 
 


