
Protokoll fört vid Borgsmoderaternas årsmöte 2009. 

Datum: 2009-03-01 

 Plats: Vilbergen Bowling.  

Närvarande: Ca 25 medlemmar. 

 

1. Ordförande Åke Bjerselius förklarade mötet för öppnat och berättade att det i år är 
20 år sedan föreningen bildades. 

2. Mötet godkände föredragningslistan. 

3. Åke Bjerselius valdes till mötesordförande. 

4. Sven Åke Molund valdes till mötessekreterare. 

5. Lisa Carlsson och Veronika De Jonge valdes till justeringsmän och tillika 
rösträknare. 

6. Mötets behöriga utlysning godkändes. 

7. Mötets ajournerades för ett stämmotal av riksdagsledamoten Andréas Norlén som 
är en av de östgötska riksdagsmännen. Han berörde i sitt tal bland annat den goda 
stämning som råder mellan allianspartierna i riksdagen. Han gav också en kort 
inblick i sin nya roll som ledamot i konstitutionsutskottet. Mötesdeltagarna fick i 
anslutning till talet möjligheter att ställa frågor. Dagens opinionssiffror om 
förtroendet för statsministern och röstetal inför EU-valet blev också belysta. 

8. Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs av Åke Bjerselius och den ekonomiska 
rapporten föredrogs av Sven-Åke Molund. Årsmötet godkände rapporterna. 

9. Revisorernas berättelse föredrogs av revisorn Lars Westerholm. Revisorerna 
föreslog ansvarsfrihet och att överskottet skulle överföras i ny räkning. 
Revisorerna föreslog också att årsmötet skulle fastställa balansräkningen och att 
årets överskott överförs till ny räkning. Årsmötet godkände revisorernas berättelse 
och beslutade enligt förslaget. 

10. Mötet beslutade enhälligt att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet. 

11. Mötet beslutade att medlemsavgiften skall vara oförändrad kronor 300:- för 2010. 

12. Inga propositioner förelåg. 

13. Inga motioner förelåg. 

14. På grund av MUF:s stora andel av föreningens medlemsantal beslutades att antalet 
ledamöter i styrelsen utökas till 9 inklusive ordförande och vice ordförande. Inga 
ersättare utses. 

15. Åke Bjerselius omvaldes enhälligt till ordförande i föreningen för ett år. 



16. Christer Rydin omvaldes enhälligt till föreningens vice ordförande för ett år. 

17.           Till ledamöter i styrelsen valdes: 

Sven-Åke Molund (omval) 

Åke Eriksson (omval) 

Örn Dysholm (omval) 

Sally Tollén (omval) 

  Adam Westerholm (nyval) 

  Joakim Liljenberg (nyval) 

  Maria Askenberg (nyval) 

Åsa Gustavsson hade avsagt sig omval och ordföranden framförde tack för 
hennes insatser. 

18.       Till ersättare i styrelsen valdes: 

Utgick (Se pkt 14) 

19.        Till revisorer valdes  

Claes Egnell revisor (omval) 

Lars Westerholm revisor (omval) 

20.         Till ersättare revisorer valdes 

Christina Brusén ersättare (omval) 

Elisabeth Törnkvist ersättare (omval)  

21. Val av ombud och ersättare till länsförbundsstämman 

Efter viss diskussion beslutade årsmötet att välja enligt följande:  

     De fem första namnen kommer att vara ordinarie ombud, resten ersättare. 

                Åke Bjerselius, Jörgen Rundgren, Sven Åke Molund, Lisa Carlsson,  

    Joakim Liljeberg, Christer Rydin, Christina Brusén, Maria Askenberg,  

               Alexander Haddad, Redar Baskin, Elisabeth Törnkvist, Adam Westerholm, 

     Sally Tollén, Örn Dysholm, Åsa Gustavsson och Åke Eriksson.  

  

 



22. Val av ombud och ersättare till nomineringsstämman till Riksdagsvalet.  

De nio första namnen enligt pkt 21 är ordinarie ombud och övriga är ersättare. MUF 
har att utse ytterligare en ersättare till stämman.  

23.       Val av valberedning intill årsstämman 2010 

Omval av Jörgen Rundgren (sammankallande), Redar Baskin och Lars Westerholm. 

24. Övrigt 

Det kommande EU-valet berördes och samtliga uppmanades att aktivt försöka få 
vänner och bekanta till valurnorna. Det är viktigt att få folk att rösta och det är viktigt 
att de väljer en M-valsedel. 

25. Avslutning 

Ordföranden Åke Bjerselius tackade Andreas Norlén för talet och besöket samt övriga 
deltagare för aktivt deltagande i årsmötet. Avslutningsvis serverades räksmörgås och 
kaffe i bowlinghallen. 

 

 

 

………………………….. 

Sven Åke Molund  / Sekreterare vid årsmötet 

Justeras: 

 

………………………….    …………………………… 

 Lisa Carlsson      Veronika De Jonge 


