Protokoll fört vid föreningen SkövdeBor, Stockholm årsmöte
2017-04-25
Samtliga medlemmar hade genom Internet kallats till ordinarie årsmöte i Hotell
Skeppsholmens lokaler tisdagen den 25 april 2017. Inbjudan lades upp på SkövdeBors
hemsida i februari. 11 medlemmar slöt upp efter återbud i sista stund av två medlemmar.
Efter en stunds mingel vidtog årsmötesförhandlingar enligt dagordning.
Ordförande Claes Funck öppnade årsmötet 18:30 och hälsade alla välkomna.
Ordföranden ledde därefter oss alla i en tyst minut för att hedra vår tidigare ordförande
och hedersmedlem Lennart Holm som efter en tids sjukdom avlidit.
Härefter inleddes årsmötesförhandlingarna.
Frågan om årsmötet utlysts i stadgeenlig ordning och om mötet kunde godkänna
dagordningen besvarades med ja.
Till ordförande och sekreterare för mötet valdes styrelsens sittande ordförande
Claes Funck och sekreterare Roland Ljungkvist.
Till justeringsmän till att justera dagens protokoll, valdes Carl-Axel Carlsson och Ingrid
Nolenger.
Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2016 hade funnits på vår hemsida sedan
inbjudan skickades ut. Verksamhetsberättelsen fanns också tillgänglig i lokalen.
Verksamhetsberättelsen godkändes.
Kassören Carl-Axel Carlsson läste upp föreningens ekonomiska berättelse, som slutade
med en behållning på 17.263 kronor vid årets slut. Den ekonomiska berättelsen
godkändes.
Revisor Gunnar Svensson läste upp revisorernas berättelse där han bl.a.
uppskattade den goda ordningen i föreningens handlingar och ekonomi. Revisorerna
föreslog ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2016 Detta beviljades av årsmötet.
Medlemsavgiften för verksamhetsåret 2018 fastställdes till oförändrat 100:Val av styrelse för 2017 - 2018 företogs. Årsmötet biföll förslaget till omval och styrelsen
fick följande sammansättning:
Ordförande Claes Funck
Styrelseledamöter:
Sven-Olof Larsson
Carl-Axel Carlsson
Roland Ljungkvist
Ingrid Nolenger

Till revisorer omvaldes Gunnar Svensson samt Lars Dahlin
Inga förslag eller motioner hade inkommit till årsmötet.
Under punkten Övriga frågor tog Sven-Olof upp medlemssituationen. Föreningen har för
närvarande 52 medlemmar i föreningen . Årsmötet besöktes av endast 11 medlemmar
vilket vållar problem bl.a. när det gäller val av lokal osv. Företagen som tillhandahåller
lokal och förplägnad ser gärna att man samlar ung 20 personer för ett arrangemang som
detta. Styrelsen har vid ett flertal tillfällen tagit upp detta dilemma och försökt att komma
fram till arrangemang och program som har möjlighet att attrahera flera medlemmar än
vad som är den nuvarande situationen. Sven-Olof menade att det kanske var dags att
börja fundera över om vi skall lägga ner verksamheten om intresset inte är större.
Enligt föreningsstadgarna kan man inte på frågor av denna art fatta beslut som kommit
upp under punkten ”Övriga frågor”. Det måste i så fall klart framgå i kallelsen till årsmötet
och finnas med som motion eller förslag.
Styrelsen kommer under året att bereda ett eventuellt förslag till nästa årsmöte.
Årsmötet avslutades 19.15 och en middag vidtog. Middagen bestod av Skaraborgskt
initierad grynkorv. Grynkorven har i sin helhet tillretts i restaurangens kök. Hotell
Skeppsholmens vise VD Magnus Johansson - ledamot i ”Grynkorvens Vänner” höll ett
mycket uppskattat anförande under rubriken ”Varför Grynkorv” som inledning på måltiden.
Vi fick bland mycket annat veta att Grynkorven har sitt ursprung i Skaraborg.
Ett glas specialbryggt öl – Nicodemus Ale – eller ett glas vin – även alkoholfritt till huvudrätten. Därefter kaffe på maten med en kaka.
Stockholm 2017-04-26
Vid protokollet
Roland Ljungkvist
Sekreterare
Justeras
Carl-Axel Carlsson - - Ingrid Nolenger

