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Protokoll fört vid årsmöte för
LKG-föreningen i Västra Götaland

Datum: 2017-03-18
Tid: 11:00-12:00
Plats: Universeum, Göteborg

§ 1 Mötets öppnande
Jenny Melin hälsar alla välkomna till dagens möte.
§ 2 Fastställande av röstlängd
Gällande röstlängd godkänns, varje medlemsfamilj innehar en röst.
§ 3 Mötets behöriga utlysande
Godkänns av mötesdeltagarna. Mötet var utlyst i god tid.
§ 4 Fastställande av dagordning
Dagordningen godkänns av mötesdeltagarna.
§ 5 Val av mötesfunktionärer
• Ordförande: Susanne Westlund
• Sekreterare: Samka Masic Olsson
• Justerare tillika rösträknare: Roger Wiberg och Therese Källviks.
§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen och ekonomisk berättelse redovisas. Mötesdeltagare beslutade att
godkänna verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse och lägga dessa till handlingarna.
§ 7 Revisorns berättelse
Revisor Susanne Westlund redovisar sin berättelse och den läggs till handlingarna.
§ 8 Fastställande av balansräkning och disposition av tillgängliga medel
§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen får fortsatt ansvarsfrihet.
§ 10 Förslag från styrelsen samt motioner
Styrelsen har inte mottagit några förslag eller motioner.
§ 11 Budgetförslag och fastställande av årsavgift för kommande räkenskapsår
Styrelsen har ett förslag, att höja årsavgiften till 150 kr/familj. En mötesdeltagare/medlem
föreslår höjning av årsavgiften till 200. Förslag nr 2 godkänns av övriga mötesdeltagare. En
årsavgift på 200 kr fastställs och gäller från 2017.
Förslag till budget för år 2017 kommer p.g.a. ändrad årsavgift att justeras och läggas med
som bilaga till protokollet.
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§ 12 Val av:
• Ordförande för en tid av 1 år: Jenny Melin
• Ledamöter: Jenny Blomstrand och Roger Blomster väljs in för 2 år.
• Therese Källviks och Samka Masic Olsson sitter kvar från föregående år.
• Val av suppleant, Roger Wiberg
• Val av revisor för en tid av 1 år, Susanne Westlund
• Valberedning, styrelsen är valberedare
§ 13 Övriga frågor
• En medlem frågar vad som händer framöver. Ordförande berättar att hon har haft kontakt
med ordförande i Stockholmsföreningen angående riksträffen som planeras hösten 2017.
Detta är fortfarande i planeringsskedet. Styrelse återkommer med mer information.
• Styrelsen tar tacksamt emot tips på aktiviteter.
• Fråga från medlem om hur vi gör för att marknadsföra oss. Han la ut en fråga på
Facebook och fick många svar. Jenny Melin informerar om att föreningen har samarbete
med Sahlgrenska och någon från styrelsen närvarar vi de årliga träffarna för nyblivna
föräldrar med barn med lkg på Sahlgrenska. Vi arbetar med att försöka ha en uppdaterad
hemsida. Vi annonserar ut aktuella aktiviteter på vår hemsida och även på facebook.
• Ordföande Jenny Melin lämnar över en blomma till Linda Magné som avgår från
styrelsen.

§ 14 Mötets avslutande
Mötets ordförande Susanne Westlund tackar för sig och lämnar över ordet till Jenny Melin
som avslutar mötet och tackar för visat intresse.
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