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$ l. Mötets öppnande, godkännande av dagordning
Veronika hälsa alla välkomna och lörklarade mötet öppnat. Dagordningen godkändes.

för mötet
Mötet valde Kärstin Gustafsson som mötesordförande.
$ 2. Val av ordförande

Val av sekreterare för mötet
Mötet valde Veronika Kumpula som sekreterare för mötet.
$ 3.

$ 4. Fastställande av röstlängd

Antalet röstberättigade medlemmar som deltog bestämdes

till

14 stycken.

$ 5. Val av två protokolljusterare och rösträknare
Äsa Lindegren och Theres Lindmark valdes att justera protokollet samt agera rösträknare.
$ 6. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst
Mötet var, i enlighet med stadgarna, Lrtlyst inom utsatt tid på ett riktigt sätt, vilket därmed
kunde godkännas.
$ 7. Behandling av verksamhetsberättelsen
Ordförande läste upp verksamhetsberättelsen, verksamhetsberättelsen godkändes av mötet.
$ 8. Ekonomisk redovisning
Ordförande gick igenom den ekonomiska redovisningen. Revisionsberättelsen lästes upp där
revisorerna föreslog den avgående styrelsen ansvarsfrihet lör det gångna året.
$ 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beslutade att ge den avgående styrelsen

full ansvarsfrihet.

$ 10. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
Mötet beslutade att antalet styrelseledamöter och suppleanter blir oförändrat, 4 ledamöter
och 2 suppleanter.

$ 11. Val av ordförande för föreningen
Valberedningen lade fiam Veronika Kumpula som forslag. Mötesordförande frågade
efter fler förslag, inga uppkom och Veronika valdes enhälligt till styrelseordförancle av
mötesdeltagarna.

$ 12. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter
Tove Kyrö Labba sitter kvar ett år. Valberedningen la fram följande som förslag till ledamöter
på två år, Mari-Helen Lindström och Marina Salomonsson samt fyllnadsval på ett år, Elin
Eriksson. Inga andra förslag lades fl'am av medlemmarna så mötet kunde enhälligt välja MariHelen, Marina och Elin till ledamöter utöver -love. Som suppleanter valde mötet, i enighet
med vad valberedningen föreslog, Cerina Foo. Ärsmötet lämnar till styrelsen att besluta om
den andra suppleanten.
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$ 13. Anmälan av ungdomsledamnt jämte personlig suppleant utsedd av
ungdomssektionen
Amanda Lindegren ställer upp soll ungdomsrepresentant.

$ 14. Val av två revisorer jämte en revisorssuppleant
Till revisorer valde mötet Kärstin Gustafsson och Äsa Lindegren, Klara Lampa valdes till
suppleant.

$ 15. Beslut om antalet ledarmöter i valbereclningen.
Mötet beslutade om en ledamot utöver ordförande"
$ 16. Val på ett år av ordförande och ledamot till valberedningen
Emma Persson valdes till ordförande och Anna Schroderus valdes till ledamot.

$ 17. Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten och ev, andra möten där
föreningen har rätt att representera med ett ombutl.
Mötesdeltagarna föreslog Kärstin Gustafsson och mötet beslutade att välja Kärstin sorn
ombud for föreningen.
$ 18. Fastställande av årsavgift för nästkommande år
Mötet beslutar att årsavgifien beliålls oförändrad under 2017.
$ 19. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
$ 21. Sammanträdets avslutande
Mötesordforande tackade alla närvarande för visat intresse och avslutade därefter mötet.
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Äsa Lindegren

Theres Lindmark

Mötesordlörande
Kärstin Gustafsson

Mötessekreterare

Veronika Kumpula

