
Protokoll fört vid Borgsmoderaternas årsmöte 2014 

 

Datum: 2014-02-27 

Plats: Vilbergen Bowling.  

Närvarande: 16 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. Ingemar Eriksson och Fredrik Törnqvist valdes till justeringsmän och tillika 

rösträknare. 

5. Mötets behöriga utlysning godkändes. Utskick har gjorts till alla medlemmar och 

datum varit infört i kretsens vårprogram. 

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 ordinarie revisorn Claes Egnell. I särskild 

skrivelse har revisorerna synpunkter på hur till redovisningen bifogade 

protokollskopior skall vara justerade inför kommande år. 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 2013. Årsmötet godkände revisorernas berättelse och beslutade 

enligt förslaget. 

9. Mötet beslutade enhälligt att bevilja den avgående styrelsen full och tacksam 

ansvarsfrihet. 

10. Mötet beslutade att medlemsavgiften skall vara oförändrad kronor 300:- för 2015. 

11. Inga propositioner förelåg. 

12. Inga motioner förelåg. 

13. Beslutades att styrelsen består av ordförande och vice ordförande plus 5 ledamöter 

inklusive representant från MUF. Totalt sju personer. Inga suppleanter utses. 

 

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

Elisabeth Thörnqvist nyvaldes enhälligt till vice ordförande för ett år. 



15. Till ledamöter i styrelsen valdes för ett år:  

Sven-Åke Molund (omval) 

Patrik Friedner (nyval) 

Jirina Klevstig (omval som ledamot) 

  Edin Maslesa (omval) - MUF-representant 

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag. 

Under mötet förslogs Gunnar Axén till ny ledamot och beslutade enligt 

förslaget. 

Till MQ-ansvarig valdes Jirina Klevstig. 

16. Anmälan av självskriven ledamot och ersättare (MUF) 

Inget förslag förelåg utöver Edin Maslesa som är vald ledamot. 

17. Till revisorer valdes  

Claes Egnell revisor (omval) 

Lars Westerholm revisor (omval) 

Till ersättare revisorer valdes 

Christina Brusén (omval) 

Jörgen Rundgren (omval)  

18. Val av valberedning intill årsstämman 2015 

  Omval av Jörgen Rundgren (sammankallande) och omval av Ingemar Eriksson. 

  

19. Val av ombud till förbundsstämma 

Till ombud valdes i ordning Åke Bjerselius, Elisabeth Thörnqvist, Edin Maslesa, 

Sven Åke Molund, Jirina Klevstig, Jörgen Rundgren, Patrik Friedner, Claes 

Egnell, Christina Brusén och Gunnar Axén. Ombuden går in i ordning som 

ordinarie med det antal ombud föreningen får och sedan i ordning som ersättare. 

Ordinarie förbundsstämma hålls inte under 2014 utan valen avser eventuell extra 

stämma. 

 

  

20. Val av senioransvarig  

Sven Åke Molund valdes till senioransvarig 

 

21. Övriga frågor 

Puffades för Kretsens årsmöte den 12 mars. Lennart Cederberg hade fått felaktig 

information om senaste datum att posta provvalsröster varför de inte varit med i 

sammanräkningen. Jirina förklarade och beklagade hanteringen av provvalet. 

 



Sven Åke lämnade kort information om Valfokus 2014 som varit i Västerås samt 

informerade om hur en liten notis på Facebook blir en stor nyhet! 

 

Informerades också för alliansens möte i Norrköping. 

 

22. Avslutning 

Ordföranden Åke Bjerselius avslutade årsmötet och tackade de närvarande för 

intresset. 

 

Efter det formella årsmötet talade Riksdagsmannen Gunnarr Axén om det aktuella politiska 

läget.  

Mötesdeltagarna förplägades med raggmunk med fläsk alternativt räksmörgås innan kvällen 

avslutades. 

     

 

 

…………………………..     ………………………….

        Åke Bjerselius ordförande 

Sven Åke Molund/Sekreterare vid årsmötet 

Justeras: 

 

………………………….    …………………………… 

 Ingemar Eriksson     Fredrik Törnqvist 

 


