PROTOKOLL
2019-03-12

Protokoll från årsmöte i Nyköpings Humanistiska Förbund
Tid

2019-03-11, kl. 20.00

Plats

NK-villan

1 Årsmötets öppnande

Fride Jansson hälsade alla välkomna och förklarade
årsmötet öppnat.

2 Val av ordförande för
årsmötet

Fride Jansson valdes till ordförande för årsmötet.

3 Val av sekreterare för
årsmötet

Torvald Eriksson valdes till sekreterare för årsmötet.

4 Val av protokollsjusterare

Christina Söderman och Holger Wallentin valdes till att
justera protokollet.

5 Fastställande av dagordning

Den av ordf. presenterade dagordningen fastställdes utan
ändringar.

6 Fråga om stadgeenlig
kallelse till årsmötet

Årsmötet fastställde att kallelse till årsmötet skett enligt
föreningens stadgar.

7 Årsberättelse för 2017

Styrelsens årsberättelse för verksamhetsåret 2018 (bilaga 1)
upplästes av sekr. Torvald Eriksson. Årsmötet beslöt att
godkänna den och lägga den till handlingarna.

8 Ekonomisk berättelse

Den ekonomiska berättelsen för 2017 (bilaga 2) föredrogs
av skattm. Gunilla Lycke. Årsmötet beslöt att godkänna den
och lägga den till handlingarna.

9 Revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse (bilaga 3) upplästes av föreningens
revisor Åke Holm. Revisorerna tillstyrkte att styrelsen
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

10 Ekonomisk plan för 2018

Den ekonomiska planen för 2019 (bilaga 4) presenterades
av Gunilla Lycke och godkändes.

11 Fråga om ansvarsfrihet för
styrelsen

Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2018.

12 Medlemsavgifter

Årsmötet beslöt om oförändrad medlemsavgift på 450 kr
för familj och 300 kr för enskild medlem.

13 Val av ordförande

Enligt valberedningens förslag beslöt årsmötet att välja
Fride Jansson till ordförande på 1 år (omval).

14 Val av övriga
styrelseledamöter

Enligt valberedningens förslag beslöt årsmötet att välja
följande personer att ingå i styrelsen:
Torvald Eriksson, Göran Hedin, Karl-Åke Lundin, Gunilla
Lycke, Ulf Lycke, Agneta Söderberg (samtliga omval 1 år)
och Britt-Marie Högström (nyval 1 år).

15 Val av två revisorer och en
revisorssuppleant

Ulf Zettersten (omval 1 år) och J Ove Brandels (nyval 1 år)
valdes till revisorer och Mårten Flygare till
revisorssuppleant (nyval 1 år).

16 Val av valberedning

Erik Midfalk (sammankallande) (omval) och Bo Kuhlman
(omval) valdes till ledamöter i valberedningen.

17 Avtackning

Åke Holm avtackades för sitt mångåriga arbete som
styrelseledamot och revisor i Nyköpings Humanistiska
Förbund.

18 Utseende av hedersledamot

På förslag av Nyköpings Humanistiska Förbunds styrelse
beslöt årsmötet att utse Jan-Erik Nordling till
hedersledamot på grund av hans mångåriga aktiva
engagemang i vår förening.

19 Årsmötets avslutande

Ordf. tackade de närvarande för visat intresse och
förklarade mötet avslutat.

Nyköping dag som ovan

Torvald Eriksson
sekreterare

Christina Söderman
justerare

Holger Wallentin
justerare

