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Protokoll fört vid Teleseniorernas Förbunds årsmöte
ombord på m/s Cinderella 2018-04-18

§1

Årsmötets öppnande
Årsmötet öppnades av ordföranden Gunilla Gunnarsson.

§2

Upprop av ombud
Upprop av ombud visade att 22 av 28 anslutna föreningar var representerade. Ett
röstkort per förening delades ut.

§3

Val av ordförande för mötet
Till ordförande för årsmötet utsågs Johan Martin-Löf.

§4

Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare för mötet valdes Gudrun Bager.

§5

Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare
Till att justera dagens protokoll och tillika vara rösträknare utsågs Jan Fredriksson
och Kerstin Ljunglöf.

§6

Fråga om årsmötets behöriga utlysande
Årsmötets behöriga utlysning godkändes.

§7

Fastställande av dagordning
Den förelagda dagordningen godkändes med tillägget att under punkt elva också
skall avhandlas fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av
fjolårets resultat.

§8

Styrelsens årsberättelse
Verksamhetsberättelsen för 2017 drogs översiktligt av Gudrun Bager.
Verksamhetsberättelsen godkändes
I anslutning till denna punkt diskuterades något om den nya datalagen, GDPR,
som ersätter PUL. Styrelsen återkommer vid behov med ytterligare information.

§9

Styrelsens ekonomiska redovisning
Den ekonomiska redovisningen för 2017 föredrogs av Leif Hållstedt. 2017 års
resultat var ett överskott på 44 tusen kronor.

§ 10

Revisorernas berättelse
Föredrogs av Åke Danielsson. Inga frågor.

§ 11

Fastställande av resultat- och balansräkning
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Den presenterade resultat- och balansräkningen fastställdes av mötet som också
beslöt att föregående års resultat skall överföras i ny räkning.
§ 12

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Den av revisorerna föreslagna ansvarsfriheten för styrelsen godkändes.

§ 13

Godkännande av verksamhetsplan
Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2018 godkändes.

§ 14

Motioner
Inga motioner eller förslag från styrelsen förelåg.

§ 15

Fastställande av inkomst- och utgiftsstat
Förslag till inkomst- och utgiftsstat för 2018 presenterades av Leif Hållstedt och
godkändes av mötet.

§ 16

Val av förbundsordförande
Yvonne Molin presenterade valberedningens förslag
Till ordförande för det kommande verksamhetsåret omvaldes Gunilla Gunnarsson.

§ 17

Val av ledamöter i styrelsen
Till styrelseledamöter för 2 år nyvaldes Dan Svensson och William Mannerfelt.
Gullan Sandström omvaldes som styrelseledamot för 2 år.

§ 18

Val av vice förbundsordförande
Till vice förbundsordförande på 1 år nyvaldes Dan Svensson.

§ 19

Val av revisorer och revisorsuppleanter
Till revisor för 2 år omvaldes Anita Hedlund Ryman och till revisorssuppleant för 1
år omvaldes Kjell Palmqvist och nyvaldes Lennart Frisk.

§ 20

Val av valberedning
Till valberedning inför nästa årsmöte valdes Torsten Olovsson, Yvonne Molin och
Roland Johansson. Torsten Olovsson utsågs till sammankallande.

§ 21

Övriga frågor
Inga övriga frågor behandlades.

§ 22

Avslutning
Mötesordföranden avslutade årsmötet.

Vid protokollet:

Justeras:

……………………..
Gudrun Bager
………………………….
Jan Fredriksson

……………………………
Kerstin Ljunglöf

