PROTOKOLL FÖRT
VID
DELBLANCSÄLLSKAPETS ÅRSMÖTE DEN 19 MARS 2016
Plats: Malmgården Bellevue, Stockholm
§1

Mötets öppnande
Ordförande Per-Ola Jansson hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

§2

Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till mötesordförande valdes Lars Eriksson, till sekreterare Per-Ola Jansson.

§3

Val av justerare
Till att justera protokollet valdes Ulrika Pohl Andersson och Maj-Britt Imnander.

§4

Föredragningslistans godkännande
Mötet befanns behörigt utlyst och föredragningslistan godkändes efter nummerändring
i föredragningslistan.

§5

Verksamhetensberättelsen och ekonomisk redovisning
Per-Ola Jansson, Ove Pettersson, Lars Ahlbom och Maj-Britt Imnander redogjorde för
olika delar av den bilagda Verksamhetsberättelsen för 2015.
Mötet beslöt att godkänna verksamhetsberättelsen.

§6

Resultat och balansräkning för 2014
Ove Pettersson lämnade preciserande kommentarer till den ekonomiska berättelsen, till
resultat- och balansräkningen för verksamhetsåret samt föredrog styrelsens förslag till
bokslut.
Mötet beslöt att godkänna dessa och lägga dem till handlingarna.

§7

Revisorernas berättelse
Ove Pettersson uppläste revisorernas berättelse, av vilken framgick att de funnit
föreningens räkenskaper utan anmärkning och att de rekommenderade Årsmötet att
bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§8

Styrelsens ansvarsfrihet
Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

§9

Medlemsavgiften
Mötet beslöt att behålla årsavgiften oförändrad: 200 kr för enskild medlem, 250 för två
i samma hushåll och 500 kr för föreningar och organisationer.
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§ 10

Verksamhetsplan 2015
P-O Jansson kommenterade och utfyllde verksamhetsplanen för 2016 (som bifogas
protokollet).
Beslöt mötet att godkänna Verksamhetsplanen för 2016.

§ 11

Val av ordförande och ledamöter i styrelsen
Årsmötet beslutade att:
till ordförande välja Per-Ola Jansson, omval 1 år
till ordinarie ledamöter välja:
Lars Ahlbom (vald på 2 år 2015) 1 år
Ove Pettersson, omval
2 år
Leif Risberg, omval
2 år
Kewe Zahr, nyval
2 år
Lasse Zilliacus, omval
2 år
Christian Wändahl, nyval
2 år
till suppleanter välja i följande turordning:

1.
2.
3.
4.

Lill Dahlberg, nyval
Anders Vrethem, nyval
Jana Rüegg, nyval
Daniel Skogman, omval

§12

Årsmötet beslutade att:

1 år
1 år
1 år
1 år

till revisorer välja:
Sonya Sareyko, omval 1 år
Stefan Björnmalm, tidigare suppleant, 1 år
till revisorssuppleanter välja:
Cecilia Ericsson, nyval 1 år
Maj Ohlsson, omval 1 år
§13

Årsmötet beslutade att:
till valberedning välja:
Eva-Stina Jordö, omval 1 år (sammankallande)
Anders Frigell, omval 1 år
Axel Sjöstedt, omval 1 år

§ 14

Avtackning
Avtackades avgående ledamöterna Bo Gräslund och Ulrika Pohl Andersson för sina
insatser i Delblancsällskapets styrelse under många år med en gåva.
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§ 15

Mötets avslutande
Ordföranden tackade alla närvarande för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.

Ordförande
Lars Eriksson

Sekreterare
Per-Ola Jansson

Justerare
Ulrika Pohl Andersson

Justerare
Maj-Britt Imnander
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