Protokoll fört vid Borgsmoderaternas årsmöte 2013

Datum: 2013-02-27
Plats: Vilbergen Bowling.
Närvarande: 13 medlemmar.

1.

Ordföranden Åke Bjerselius hälsade alla välkomna och öppnade årsmötet

2.

Åke Bjerselius valdes till mötesordförande.

3.

Sven Åke Molund valdes till mötessekreterare.

4.

Said Nison och Elisabeth Törnqvist valdes till justeringsmän och tillika
rösträknare.

5.

Mötets behöriga utlysning godkändes. Utskick har gjorts till alla medlemmar och
annons har införts i både NT och Folkbladet

6.

Mötet godkände dagordningen för mötet.

7.

Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs av Sven Åke Molund som också
föredrog den ekonomiska redovisningen. Årsmötet godkände rapporterna.

8.

Revisorernas berättelse föredrogs av revisorsersättaren Jörgen Rundgren då de två
ordinarie revisorerna Lars Westerholm och Claes Egnell var förhindrade.
Revisorerna föreslog att årsmötet skulle fastställa resultat och balansräkning och
att årets underskott överförs till ny räkning. Revisorerna föreslog också att
styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012. 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 2014.

11.

Inga propositioner förelåg.

12.

Inga motioner förelåg.

13.

Beslutades att styrelsen består av ordförande och vice ordförande plus 4 ledamöter
inklusive representant från MUF. Totalt sex personer. Inga suppleanter utses.

14.

Åke Bjerselius omvaldes enhälligt till ordförande i föreningen för ett år och
Jirina Klevstig omvaldes enhälligt till vice ordförande för ett år.

15.

Till ledamöter i styrelsen valdes för ett år:
Sven-Åke Molund (omval)
Elisabeth Törnqvist (omval)
Christoffer Rindstål (omval)
Edin Maslesa (omval) - MUF-representant
Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

16.

Anmälan av självskriven ledamot och ersättare (MUF)
Inget förslag förelåg utöver Edin Maslesa som vald ledamot.

17.

Till revisorer valdes
Claes Egnell revisor (omval)
Lars Westerholm revisor (omval)
Till ersättare revisorer valdes
Jörgen Rundgren ersättare (omval)

18.

Val av valberedning intill årsstämman 2014
Nyval av Jörgen Rundgren (sammankallande) och omval av Ingemar Eriksson.

19.

Val av ombud till förbundsstämma
Till ombud valdes i ordning Åke Bjerselius, Sven Åke Molund, Jörgen Rundgren
Elisabeth Törnqvist och Christoffer Rindstål. Till ersättare valdes Edin Maslesa
och Claes Egnell.
Till riksdagsnomineringsstämman valde samma ombud med tillägg av Jirina
Klevstig och Patrik Friedner. Styrelsen fick i uppdrag att utse tillkommande
ombud.

20.

Val av senioransvarig
Sven Åke Molund valdes till senioransvarig

21.

Jörgen Rundgren informerade om riksstämman den 17 – 19 oktober och föreslog
att föreningen anmäler sitt intresse för att medverka som funktionärer.
Jörgen Rundgren framförde också årsmötets tack till ordförande och styrelsen för
Att föreningen fortfarande överlever.

22.

Avslutning
Ordföranden Åke Bjerselius avslutade årsmötet och tackade de närvarande för
intresset.

Före det formella årsmötet talade landstingsrådet Fredrik Sjöstrand. Han berättade bland annat
om landstingets status med höga tal när det gäller medicinsk kvalité. Han berättade också de
satsningar som nu görs och förklarade varför landstingsskatten har höjts, Föredragningen var
mycket uppskattad av åhörarna!
Mötesdeltagarna förplägades med raggmunk med fläsk innan kvällen avslutades.

…………………………..

………………………….
Åke Bjerselius ordförande

Sven Åke Molund/Sekreterare vid årsmötet
Justeras:

………………………….

……………………………

Said Nison

Elisabeth Törnqvist

