Protokoll fört vid Borgsmoderaternas årsmöte 2010

Datum: 2010-02-28
Plats: Vilbergen Bowling.
Närvarande: 11 medlemmar.

1.

Ordförande Åke Bjerselius hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat.

2.

Mötet godkände föredragningslistan.

3.

Åke Bjerselius valdes till mötesordförande.

4.

Sven Åke Molund valdes till mötessekreterare.

5.

Redar Baskin och Claes Olsson valdes till justeringsmän och tillika rösträknare.

6.

Mötets behöriga utlysning godkändes.

7.

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

8.

Revisorernas berättelse föredrogs av revisorn Lars Westerholm. Revisorerna
föreslog att årsmötet skulle fastställa resultat och balansräkning och att årets
överskott överförs till ny räkning. Revisorerna föreslog också att styrelsen beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009. Årsmötet godkände revisorernas berättelse
och beslutade enligt förslaget.

9.

Mötet beslutade enhälligt att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet.

10.

Mötet beslutade att medlemsavgiften skall vara oförändrad kronor 300:- för 2011.

11.

Inga propositioner förelåg.

12.

Inga motioner förelåg.

13.

Beslutades att styrelsen består av ordförande och vice ordförande plus sju
ledamöter. Totalt nio personer. Inga suppleanter utses.

14.

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

15.

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

16.

Till ledamöter i styrelsen valdes för ett år:
Sven-Åke Molund (omval)
Åke Eriksson (omval)
Sally Tollén (omval)
Adam Westerholm (omval)
Joakim Liljenberg (omval)
Lisa Carlsson (nyval)
Bengt Andersson (nyval)
Maria Askenberg och Örn Dysholm som lämnar styrelsen var ej närvarande
men ordföranden framförde tack för deras insatser.

17.

Till ersättare i styrelsen valdes:
Utgick (Se pkt 13)

18.

Till revisorer valdes
Claes Egnell revisor (omval)
Lars Westerholm revisor (omval)

19.

Till ersättare revisorer valdes
Christina Brusén ersättare (omval)
Elisabeth Törnkvist ersättare (omval)

20.

Val av ombud och ersättare till länsförbundsstämman
Under verksamhetsåret äger inte någon ordinarie länsförbundsstämma rum. I det
fall att extra stämma blir kallad föreslår valberedningen att styrelsen utser
representanter till stämman. Föreningen äger rätt att representera med 5 ombud i så
fall.
Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.
Samtliga val, enligt pkt 14–21, gjordes enligt valberedningens förslag.
Valberedningen företräddes av Redar Baskin och Lars Westerholm.

21.

Val av valberedning intill årsstämman 2010
Omval av Jörgen Rundgren (sammankallande), Redar Baskin och Lars
Westerholm.

22.

Övrigt
Påmindes om att det är ett viktigt år med mycket arbete fram till valseger.

23.

Avslutning
Ordföranden Åke Bjerselius avslutade det formella årsmötet och tackade deltagarna
för aktivt deltagande och inbjöd till intagande av räksmörgås med dryck och kaffe.
Årsmötestalare var riksdagsmannen Gunnar Axén som, främst för sitt uppdrag som
ordförande i riksdagens socialförsäkringsutskott, inbjudits att tala om
Sjukförsäkringsreformen. Gunnar berättade om bakgrunden till reformen och hur
tanken med reformen är. Föredraget och frågorna tog närmare en och en halv timme
i anspråk och deltagarna verkade nöjda med de besked som Gunnar Axén, på ett
initierat och engagerat sätt, gav kring de medialt uppmärksammade frågorna.
Ordföranden Åke Bjerselius framförde föreningens tack till Gunnar.

…………………………..
Sven Åke Molund / Sekreterare vid årsmötet
Justeras:

………………………….

……………………………

Redar Baskin

Claes Olsson

