
 

 

Protokoll fört vid Borgsmoderaternas årsmöte 2015 

Datum:  2015-02-26 

Plats: Vilbergen Bowling 

1. Årsmötet inleddes med att Borgsmoderaterna tackade riksdagsledamoten Finn 

Bengtsson för en timslång föreläsning över det aktuella politiska läget på riksplanet. 

Huvudtemat för kvällen var de politiska konsekvenser som DÖ ( December- 

Överenskommelsen) kan leda till. Ett ämne så intressant att Svt:s Aktuellt valde att 

vara på plats för att göra intervjuer med både Finn och mötesdeltagare.      

Ordförande Åke Bjerselius fortsatte sedan med att hälsa alla välkomna och förklarade 

samtidigt årsmötet som öppnat.   

2. Åke Bjerselius valdes till mötesordförande. 

3. Patrik Fridner valdes till mötessekreterare. 

4. Jirina Klevstigh och Hervor Nilsson 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 årsmötet. 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs av Åke Bjerselius som även föredrog den 

ekonomiska redovisningen. Årsmötet godkände rapporterna. 

8. Ordförande läste upp revisorernas berättelse som 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 

2014. Årsmötet godkände revisorernas berättelse och beslutade enligt förslaget. 

9. Mötet beslutade enhälligt att bevilja den avgående styrelsen full ansvarsfrihet. 

10. Medlemsavgiften beslutades förbli oförändrad 300:- kronor. 

11. Inga propositioner förelåg 

12. Inga motioner förelåg. 

13. Beslutades att styrelsen består av ordförande och vice ordförande samt kassör plus 

fyra ledamöter. Totalt sju personer. Inga suppleanter utses. 

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

Bergkvist valdes enhälligt till vice ordförande för ett år. 

15. Till ledamöter till styrelsen valdes för ett år: 

Stefan Falkhäll kassör (nyval) 

Patrik Fridner ledamot (omval) 

Gunnar Axén ledamot (omval) 

Gabi Hakim ledamot (nyval) 

Jirina Klevstigh (omval) 



 

 

16. Styrelsen ger Jirina Klevstigh i uppdrag att rekrytera ett ombud från MUF till 

föreningen. 

17. Till revisorer valdes  

Claes Egnell  revisor (omval) 

Jörgen Rundgren (nyval)  

18. Till valberedning valdes 

Jörgen Rundgren (omval och sammankallande) 

Ingemar Eriksson (omval)   

19. Årsmötet beslutade att styrelsen utser 5 st. ombud till förbundsstämman. 

20. Årsmötet beslutade att styrelsen utser en senioransvarig. 

21. Ordförande Åke Bjerselius avslutar årsmötet och tackar en mycket nöjd närvarande 

medlemsskara för visat intresse. I samband med detta så bjöds det på kaffe/läsk samt 

en uppskattad räkmacka. 

 

 

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

Patrik Fridner/ Sekreterare vid årsmötet  Åke Bjerselius Ordförande 

 

 

Justeras: 

 

 

 

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

Jirina Klevstigh    Hervor Nilsson 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  


