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Årsmötesprotokoll 2016-02-25
1.

Mötets öppnande
Efter en lunch bestående av soppa och smörgås, kaffe och kaka hälsade ordförande
Christina Näsström alla välkomna och förklarade årsmötet 2016 öppnat. Möteslokalen var
på Sidsjö Hotell och konferenslokal Svanen. 56 medlemmar hade slutit upp.

2.

Parentation
Christina Näsström tände ett ljus och utlyste en tyst minut för de 6 medlemmar som gått
bort under 2015.

3.

Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande för mötet valdes Curt Ellqvist och till sekreterare valdes Ann Chatrine (Pia)
Jonsson.

4.

Val av två personer att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt att tillika
vara rösträknare
Cathy Erixon och Göran Edén valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt
att tillika vara rösträknare.

5.

Fråga om mötet har stadgeenligt utlysts
Kallelse till årsmötet nådde medlemmarna med post den 25 januari och annonserades
samtidigt på hemsidan. Enligt stadgarna skall medlemmarna kallas minst en månad före
mötet som ska hållas före februari månads utgång. Mötet godkände utlysningen av mötet.

6.

Fastställande av dagordning
Under övriga frågor anmäldes tre punkter : Medlemsregistret, Vårens program och
Avtackning. Dagordningen godkändes.

7.

Styrelsens verksamhetsberättelse
Christina Näsström gick igenom Verksamhetsberättelsen för 2015 och Eva Wiselquist gick
igenom Balans och resultaträkningen för 2015. Verksamhetsberättelsen och Balans och
resultaträkningen (Årsredovisningen) har delats ut till medlemmarna.
Föreningen har gjort en vinst på 22 446:44. Vinsten har uppkommit då vi under året gjort
tre resor mot planerade fem. Vi fick också ett föreningsbidrag från Sundsvalls kommun på
8000 kronor. 2015 var första året vi fått föreningsbidrag.
Verksamhetsberättelsen och Årsredovisningen godkändes av årsmötet.

8.

Revisorernas berättelse
Revisor Sven Jonsson redogjorde för Revisionsberättelsen 2015. Revisorerna godkände
årsredovisningen 2015 och rekommenderade årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

9.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2015
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2015.

10.

Behandling av förslag som väckts av styrelsen samt motioner som inlämnats av
föreningsmedlemmar
Inga motioner har lämnats in av föreningsmedlemmar.
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Ett förslag till stadgeändring har lämnats in av styrelsen. Pia föredrog förslaget till
stadgeändring.
Enligt föreningens stadgar §4 punkt 6, tecknar ordföranden och kassören
gemensamt föreningen. I praktiken fungerar det så att kassören och ordföranden
tecknar föreningen var för sig.
Enligt stadgarna §7 punkt 1 kan årsmötet ändra stadgarna. Föreslår att årsmötet
ändrar stadgarna så att kassören och ordföranden tecknar föreningen var för sig.
Årsmötet godkände förslaget till stadgeändring enhälligt.
11.

Fastställande av medlemsavgift samt verksamhetsplan och budget för det kommande
verksamhetsåret
Christina Näsström gick igenom Verksamhetsplan, medlemsavgifter och Eva Wiselquist
2016 års budget. Dokumentet hade delats ut till medlemmarna.
Årsmötet beslöt att medlemsavgiften för 2016 blir oförändrad. D.v.s 100 kronor för
medlemmar och 200 kronor för stödmedlemmar.
Verksamhetsplanen för 2016 och Budgeten för 2016 godkändes av årsmötet.

12.

Val av
Margareta Smedberg presenterade valberedningens förslag, varefter årsmötet valde enligt
följande:
a. Ordförande för 1 år: Christina Näsström (omval)
b. Styrelseledamöter för 2 år (tre): Ulla Hörnell (nyval), Berth Henriksson (omval) och Eva
Wiselquist (omval)
c. Styrelsesuppleanter för 1 år (tre): Bengt-Åke Olsson (omval), Monika Ruthberg (omval)
och Per Linnes (nyval)
d. Revisor för 2 år (en): Mats Löjdahl (nyval)
e. Revisorssuppleanter för 1 år (två): Irma Backlund (nyval) och Stig Nyberg (omval)
f. Sammankallande revisor för 1 år (en): Mats Löjdahl (nyval)
g. Valberedning till och med årsmötet för 2017 (två): Kenneth Bodin (nyval) och Sven
Jonsson (nyval)
h. Sammankallande i valberedningen (en): Kennteh Bodin (nyval)

13.

Övriga frågor
a. Medlemsregistret
Christina Näsström beskrev en ny sorteringsordning av uppgifter i medlemsregistret. Syftet
är att medlemmarna skall kunna se om det bor någon medlem i närheten för eventuell
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samåkning till föreningsaktiviteter. Registerutdraget är sorterat på bostadsadresser och
delades ut ett per hushåll.
b. Vårens aktiviteter
Ann Chatrine (Pia) Jonsson gick igenom vårens aktiviteter.
Den 15 mars träffas vi för att ta del av Stadshusets historia och avslutar med gemensam
fika för den som vill. Föreningen bjuder på guidning och vi betalar själva för fikat.
Den 26 april träffas vi på Casino Cosmopol för att lyssna till Martin Häggström med trio.
Martin gästas av Östen Eriksson. Pris 195:- . I priset ingår afternoon tea, underhållning och
garderob.
Den 18 maj är det dax för Stadsvandring. Vi får uppleva stadens arkitektur och efteråt går
de som vill till Gambrinushallen för en gemensam middag. Föreningen bjuder på guidning
och vi betalar själva för mat och dryck.
Den 16 juni är det våravslutning vid Fagerstranden i Timrå. Föreningen bjuder på
korvgrillning, kaffe/te och guidad tur vid Fagerstranden med Anita och Gustaf Forsell.
Aktuellt program finns alltid på vår hemsida.
Ivar Lindqvist genomförde en bikupa med årsmötet för att få medlemmarnas förslag till
aktiviteter. De olika borden diskuterade förslag i 5 minuter och sedan samlade Ivar in de
olika gruppernas förslag. Uppkomna förslag skall sammanställas i en Förslagslista på
aktiviteter. 23 olika förslag kom upp.
c. Avtackning
Christina Näsström avtackade medlemmar som lämnar sina uppdrag.
Kenneth Bodin avtackades för mångårigt arbete i styrelsen. Kenneth har varit med i
styrelsen sedan föreningen bildades 2004.
Sven Jonsson och Birgitta Olofsson avtackades för mångårigt arbete som revisor och
revisorssuppleant.
Owe Persson tackades för det arbete han lagt ner som fotograf och med hemsidan under
många år. Styrelsen hoppas dock att Owe även i fortsättningen kommer att lämna in bilder
till webben.
Margareta Smedberg avtackades för arbetet med valberedningen.
Curt Ellqvist tackades för att han med kort varsel ställt upp som ordförande för årsmötet.
14.

Mötets avslutning
Ewa Eriksson visade bilder och berättade om Kubikenborg och Skönsmon förr och nu. Det
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var mycket intressant att höra Ewa berätta om vilket arbete de lagt ner på att kartlägga livet
och verksamheten i Kubikenborg och Skönsmon. De har dokumenterat sitt arbete i böcker
och CD. Dessa kan man köpa på Kulturmagasinet och i Vängåvans bokhandel.
Christina tackade Ewa för att hon ställt upp och berättat för oss.
Christina Näsström tackade alla, som deltagit och avslutade därefter mötet.
Vid protokollet:

Ann Chatrine (Pia) Jonsson
Årsmötessekreterare
Justerare:

Curt Ellqvist
Årsmötesordförande

Göran Eden

Cathy Erixon

Justerare och rösträknare

Justerare och rösträknare

