
  VÄSTMANLAND 
Protokoll fört vid årsmöte 2017-10-28  

§1. Mötets öppnande 

 Styrelsens ordförande Tor Berg öppnar mötet och hälsar de närvarande välkomna 

§2. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes 

§3. Val av mötesfunktionärer A) Val av mötesordförande 

                           B) Val av mötessekreterare 

   C)Val av mötesjusterare tillika rösträknare, att jämte ordförande        

                             justera årsmötets protokoll 

A)Till mötesordförande valdes Jerry von Hausswolff 

B)Till mötessekreterare valdes Marie Berg 

C) Till mötesjusterare tillika rösträknare, att jämte ordförande justera årsmötets protokoll valdes Bertil 
Norrman och Andhers Björkegren 

§4. Fastställande av röstlängd 

Enligt röstlängdslista närvarade 10st röstberättigade medlemmar  

§5. Årsmötet utlyst enligt stadgar 

Mötet fastslår att mötet blivit utlyst enligt stadgar 

§6. Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna 
verksamhetsåret 

Verksamhetsberättelsen för det gångna verksamhetsåret godkändes 

§7. Föredragning och godkännande av revisionsberättelse 

Revisorernas berättelse godkändes 

§8. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet 

Mötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 

§9. Behandling av motioner, som stadgeenligt framlagts av distriktsorganisationens 
medlemmar, klubbar samt förslag från styrelsen eller riksorganisationen 

Inga motioner eller förslag har framlagts 



 

§10. Fastställande av verksamhetsår 

Styrelsen beslutade att fastställa en ändring av verksamhetsår till kalenderår och antar nya stadgarna. 
(Se bilaga 1) 

§11. Fastställande av verksamhetsinriktning 

Styrelsens förslag på verksamhetsinriktning godkändes (Se bilaga 2) 

§12. Fastställande av budget 

Mötet fastslår budgeten för verksamhetsåret (Se bilaga 3) 

§13. Val av ordförande till styrelsen för 1år 

Valberedningen föreslår Jimmy Gärling som ordförande för verksamhetsåret. Beslut enligt förslag 

§14. Val av 2st ordinarie ledamöter till styrelsen 

Andhers Björkegren 

Martin Jakobsson 

§15. Val av minst två suppleanter till styrelsen 

Bertil Norrman 

Göran Carlsen  

§16. Val av 2st revisorer 

Anita Eriksson   

Kenth Erngren 

§17. Val av ledamöter till valberedningen 

Carina Wrangskog  

Jennifer Eserblom  

§18. Övriga ärenden 

Ordförande tackade deltagare för det gångna året. Avtackning för styrelsemedlemmar som lämnar 
sina uppdrag 

§19. Mötets avslutning 

Ordförande avslutar mötet 

 

 

  

 



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

Bertil Norrma    Andhers Björkegren 

 

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

Ordförande Jerry von Hausswolff  Sekreterare Marie Berg 

 

 

 

 

   


